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Újabb súlyos örökség a fideszes városvezetés idejéből

ZSOLNAY-KÖTBÉR: 
800 MILLIÓS KÁR

Megvan a tervező, felgyorsulhat a Diána téri piac fejlesztése

Kidekorálták a kormányplakátokat, a rendőrségen éjszakáztak

Regisztrációs pontot hoztak létre Pécsett a menekülteknek



Zsolnay-kötbér: 800 milliós kár érte Pécset 
egy rosszul megírt szerződés miatt

A Zsolnay Porcelánmanufaktúra 
Zrt. egykori privatizációja körül 

számos probléma merült fel, a ko-
rábbi városvezetés idején gyárfog-
lalásra is sor került. A 2015 és 2019 
közötti időszak kapcsán jogi átvilá-
gítást rendelt el a város polgármes-
tere. Az audit főbb megállapításait 
cikksorozatban dolgozzuk fel, az első 
részben a Zsolnay-gyár 2013-as érté-
kesítése körüli anomáliákat, és azok 
mai napig érezhető negatív hatásait 
mutatjuk be.

 l Szakács Miklós
A Zsolnay-cégcsoport 2005-ben még 
állami tulajdonban volt, abban az 
esztendőben azonban az állami va-
gyonkezelő, az ÁPV Rt. megállapo-
dott Péccsel, hogy ingyen átadja azt a 
városnak. Ez meg is történt, de voltak 
bizonyos feltételek. Az egyik ezek kö-
zül – és a későbbi események megér-
tése kapcsán kulcsfontosságú is – egy 
kötbér-kötelezettség. Az ingyenes 
tulajdonjog-átruházás ugyanis úgy 
valósulhatott meg, hogy Pécs 10+10 
évig vállalta, kötbért fizet az államnak 
minden olyan évben, amikor a gyár 
tradicionális termékek előállításából 
és értékesítéséből származó éves be-
vétele nem éri el a 800 millió forintot.

Az első eladási kísérlet 
kudarcba fulladt
A Zsolnay tehát városi tulajdonba 
került, 2010-ben azonban, már Páva 
Zsolt polgármestersége idején az ön-

kormányzat a Pécs Holding Zrt.-n 
keresztül megpróbálta értékesíteni a 
tulajdonjog 49 százalékát. Vevő volt is, 
230 millió forintnyi részvény birtoko-
sa lett az akkor már Jászai Gellérthez 
köthető Manufaktúra Befektető Kft., 
emellett pedig további 500 milliónyi 
tőkejuttatást is vállalt – csakhogy hiá-
ba a megegyezés, a város kasszájába 5 
millió forint ajánlati biztosítékon kívül 
egy árva peták sem vándorolt majd két 
és fél éven át, ezért végül 2012 októbe-
rében a Pécs Holding élt visszavásár-
lási jogával.
A jogi audit, ami ilyen esetekben a 
2015 év előtti előzményi történése-
ket is feltárta, megállapította, hogy az 
akkori városvezetés és a Pécs Holding 
hibás döntésének nyomán a Zsolnay 
Porcelánmanufaktúra Zrt. 49 száza-
lékát úgy birtokolhatta több mint két 
éven át, és így a vállalatot úgy irányít-
hatta a Manufaktúra Befektető Kft., 
hogy összesen csupán 5 millió forintot 
fizetett ki a több száz milliós vételárból 
ez idő alatt.
Néhány hónappal később viszont úgy 
tűnt, hogy végre sikerült tényleges be-
fektetőt találni, mivel 2013 februárjá-
ban tető alá hoztak egy részvény-adás-
vételi és szindikátusi szerződést a 
svájci Bachar Najarival.

Hibáktól hemzsegő 
szerződés
A Polgármesteri Hivatal átvilágítása 
során kerültek elő a Zsolnay ügyei. A 
most elkészült jogi audit jelentése úgy 

fogalmaz a szindikátusi szerződés kap-
csán, hogy az jogi és stratégiai hibák-
kal volt tele.
– Az adásvételi és a szindikátusi szer-
ződésre nehéz mást mondani, mint 
azt, hogy színtiszta dilettantizmus 
– fejtette ki lapunk érdeklődésére az 
auditot felügyelő dr. Bodnár Imre ügy-
véd. – Hogy világos legyen: a város 
2005-ben ingyen kapta meg a Zsol-
nayt, de vállalta, hogy kötbért fizet, ha 
nem éri el az éves bevétel a 800 milliót. 
Bachar Najarinak 2013-ban adták el 
a gyár többségi tulajdonát, azonban 
a szerződést pongyolán fogalmazták 
meg, a kötbérfizetési kötelezettséget 
nem vállaltatták át az új tulajdonossal. 
Megjegyzem, ez már a 2010-es értéke-
sítés során sem történt meg.
Stratégiailag is aggályos volt a szerző-
dés, ugyanis az audit arra a megállapí-
tásra jutott, hogy „a város nem tartott 
meg olyan mértékű tulajdoni befolyást 
a cégben, amellyel érvényt tudott vol-
na szerezni bármilyen kötelezettség-
nek, vagy ráhatással tudott volna lenni 
a tradicionális termékek értékesítési 
volumenére.” 

Így Bodnár szerint a 
szindikátusi szerződés 
alkalmatlan volt arra, 

hogy Pécs befolyást tudjon 
gyakorolni a Zsolnay 

Porcelánmanufaktúra Zrt. 
működésére.

Sok száz milliós kár 
egy műhiba miatt
A híres, hírhedt gyárfoglalás után – er-
ről részletesebben sorozatunk követ-
kező részében írunk majd –, amikor 
a fideszes városvezetés látta, hogy az 
eredeti terve nem működik, és nem 
tudják Najari alól kihúzni a Zsolnay-
ban meglévő tulajdonrészét, a kötbér-
rel akartak nyomást helyezni rá. Bár 
2015-ben lejárt volna a 10+10 év első 
fele, és valójában egyik fél sem volt 
igazán érdekelt a meghosszabbítás-
ban, Csizi Péter akkori alpolgármester 
mégis felhívta az MNV Zrt. (az ÁPV 
Rt. utódja) figyelmét, hogy életbe kel-
lene léptetni a plusz 10 évet, ez meg is 
történt. Érdekes, hogy egészen 2016-
ig a város egyetlen forint kötbért sem 
fizetett az MNV-nek, holott a Zsolnay 
árbevétele nyomán kellett volna, hi-
szen gyakorlatilag az éves 800 millió 
sosem volt meg. Minden bizonnyal az 
akkori döntéshozók arra apelláltak, a 
periódus meghosszabbítása után az 
MNV kötelezni fogja a kötbér visz-
szamenőleges kifizetésére Najarit. 
Ezt támasztja alá az is, hogy bírósági 
úton próbálták rábírni Najarit, hogy 
fizessen. Csakhogy – ahogy Bodnár 
fogalmazott – a puska visszafelé sült 
el. Bachar Najari ugyanis egészen a 
Kúriáig ment el az ügyben, amely vé-
gül kimondta: a szindikátusi szerző-
dés alapján a svájci üzletembert nem 
terheli kötbérfizetési kötelezettség, azt 
Pécsnek kell megtérítenie.
Nyilván az sem véletlen, hogy 2019-
ben, miután Pécsett új városvezetés 
állt fel (nem fideszes), az MNV-nek 
hirtelen sürgős lett behajtani a meg-
előző sok év alatt felhalmozódó köt-
bért.
– A rosszul megírt szerződés miatt 
összességében közel 800 millió forin-
tos kár érte a várost – szögezte le a 
PécsMa.hu-nak Bodnár Imre. – Ebből 
400 millió a Páva-féle városvezetés 
idejéből maradt fenn, de 2019 óta is 
keletkezett újabb 380 millió forintnyi 
kötbér. 

Ez egy súlyos jogi műhiba.

De, hogy mit lehet tenni? Nem so-
kat. Bodnár ugyanis elmondta azt is, 
hogy az ilyen ügyekben az elévülési 
idő általában 5 év, így jogi úton szinte 
semmit sem lehet már tenni, Pécsnek 
fizetnie kell, és a Zsolnay bevételeit 
figyelembe véve ez minden egyes év-
ben újabb 50-100 millió forint terhet 
jelent a városnak, egészen 2025-ig, 
mivel a 10+10 éves kötelezettség ak-
kor fog lejárni.

Bachar Najari és Páva Zsolt volt fideszes polgármester a szerződés aláírásakor, 2013-ban Bachar Najari és Páva Zsolt volt fideszes polgármester a szerződés aláírásakor, 2013-ban 
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Megvan a nyertes pályázó, így 
a tervező céggel egyeztet-

ve hamarosan elkészülhetnek a 
Diána téri piac és környékének 
tervei, utána lehet kiírni a közbe-
szerzést a kivitelezésre.

 l Szakács Miklós
Ahogyan azt korábban már meg-
írtuk, más uniós projektekből 
fennmaradó, nagyjából 500 millió 
forintból újulhat meg a Diána téri 
piac, és környéke. Tavaly ötletbör-
zét tartott a Pécs Jövője Egyesület, 
hogy megtudja, az ott lakók mi-
lyen fejlesztéseket látnának szí-
vesen, ezt követően tudta kiírni a 
beszerzést az önkormányzat a ter-
vezési munkákra.

Ennek született meg most 
az eredménye, megvan a 

nyertes tervező cég. 

Schmuck Roland, a terület 
önkormányzati képviselője la-
punknak elmondta, hogy ha-
marosan egyeztetnek a nyertes 
pályázóval.
– A Pécsi Városfejlesztési Zrt. 
képviselői, a nyertes tervező cég 
és jómagam a napokban ülünk 
le, hogy egyeztetni tudjuk a rész-
leteket – mondta el a politikus a 
PécsMa.hu-nak. – Sokakat érde-
kelt egyébként a Diána téri fej-
lesztés, több pályázat is érkezett 
hozzánk a tervezésre. Reménye-
ink szerint a tervek a Diána téri 
piac csarnok részére és az azt kö-
rülvevő zöldterületre hamarosan 
elkészülnek. Ha pedig ez meg-
van, ki tudjuk majd írni a köz-
beszerzést a kivitelezésre is. Köz-
beszerzési eljárásról lévén szó, ez 
több hónapos folyamat lesz, de 
az biztos, hogy most végre fel-
gyorsulhatnak az események.

A nyugati kerékpárút fejlesztését célzó 
projekt zárórendezvényén bemutattak 

egy biciklisek számára készült pécsi hon-
lapot, ami garantáltan jól fog jönni a vá-
rosban tekerőknek, és szó volt egy új brin-
gaútról is, ami a Megyeri teret és az Expo 
Centert kötné össze.

 l Pernecker Dávid
Többéves probléma oldódott meg a Szigeti 
úti, azaz a nyugati kerékpárút megépülésével, 
amelyet már tavaly novemberben hivatalo-
san is forgalomba helyeztek. A projekt már-
cius 4-ei zárórendezvényén Török Zoltán, a 
kivitelezést koordináló Pécsi Városfejlesztési 
Nonprofit Zrt. műszaki igazgatója, valamint 
Auth István önkormányzati képviselő ismer-
tette a lezárult fejlesztés részleteit és a projekt 
következő szakaszaiban várható munkákat.
Török Zoltán elmondta, hogy a projekt célja 
a kerékpáros infrastruktúra fejlesztése volt, 
ezen belül pedig a legfontosabb az, hogy a 
városrészek biciklis összeköttetése folyto-
nossá váljon. A projekt során a Szigeti út Tü-
zér utcától nyugatra lévő szakaszát újították 
meg és tették kerékpárosbaráttá – mondta. 
Az elkészült út kapcsolatot teremt a nyu-
gati városrész és a belváros között, illetve a 
nyugati kerékpárútnak köszönhetően javul 
az orfűi kerékpárút megközelítése is – tette 
hozzá. Kitért arra is, hogy a Szigeti úton a 
Tettye Forrásház Zrt. a projekttel összhang-
ban, több ütemben kicserélte az út alatt futó 
90 éves, rossz állapotú ivóvízvezetéket, így az 
útburkolatot is fel tudták újítani a munkák-
kal érintett szakaszokon.
Elmondta, hogy az ÁOK és a Szántó Kovács 
János utca között a Szigeti út déli oldalán 
gyalog- és kerékpárút készült a meglévő jár-
da szélesítésével, emellett a Szigeti út északi 
oldalán is kerékpáros sávot alakítottak ki, 

valamint bringasávot alakítottak ki a Magya-
rürögi útig, ahol a csomópontot is biztonsá-
gosabbá alakították a biciklisek számára.

Mint mondta, a projekt második, 
tervezés alatt álló ütemében az 
út déli oldalához hasonlóan az 

északi oldalán is biztonságosabb 
kerékpáros infrastruktúrát 

építenek majd ki.

Megjegyezte, hogy előkészítés alatt állnak 
olyan fejlesztések is, amelyek a már korábban 
elkészült biciklis vonalakat (például a kertvá-
rosit és a Bajcsy-Zsilinszky utcait) kötnék há-
lózatba: tervben van többek között egy bicik-
liút a Megyeri tér és az Expo Center között is.
A Megyeri tér – Expo Center vonal kapcsán 
Auth István megemlítette, hogy az út kiala-
kításában érintett lakosokkal előzetesen már 
felvették a kapcsolatot, az ő javaslataikat és 
észrevételeiket megfontolva tervezik majd a 
munkát.
Auth István ezután kiemelte, hogy az önkor-
mányzat az alternatív közlekedési módokat 
használók (bicikli, roller, stb.) számára ki-
alakított infrastruktúra fejlesztésével pár-
huzamosan uniós forrásból készítette el a 
Bringázz Pécs honlapot is, amelynek célja, 
hogy minden Pécsett kerékpározó egy helyen 
megtalálja a számára fontos információkat. 
Találhatunk itt kerékpárutakkal kapcsolatos 
tudnivalókat, túratippeket, a helyi bringa-
szervizek elérhetőségét, biztonsági tanácso-
kat és egyéb hasznos dolgokat. Az oldalnak 
a következő hetekben elkészül az applikációs 
verziója is (androidos és Apple készülékekre 
is), amelynek kidolgozásában biciklis szak-
emberek és pécsi bicajos szervezetek tanácsa-
it is kikérték – mondta.

Tervben vannak az új bicikliutak, elkészült a pécsi bringás honlap is

Megvan a tervező, felgyorsulhat a Diána téri piac fejlesztése

500 millióból újulhat meg a piac és környéke500 millióból újulhat meg a piac és környéke

Hálózatba kötnék a bringautakat Hálózatba kötnék a bringautakat 
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Regisztrációs pontot hoztak 
létre a menekültek számára
Az egységet a Veress Endre utcai 

rendelőintézet egyik pavilonjá-
ban alakították ki az Ukrajnából nem 
szervezett formában Pécsre érkező 
ukrajnai menekültek számára – kö-
zölte a városvezetés március 9-én.

 l PécsMa.hu
Bár szervezett formában továbbra sem 
érkeznek az ukrajnai háború elől mene-
külők Pécsre, egyénileg egyre több me-
nekültet fogadnak be a pécsi és város-
környéki családok. Főként fiatal nők és 
gyermekek, kisebb számban teljes csalá-
dok érkeztek így az elmúlt napokban Ba-
ranyába – ismertette az önkormányzat.

Mint írják, a menekültekkel 
a pécsi ukrán kisebbségi 
önkormányzat igyekszik 
felvenni a kapcsolatot, 
szállásuk és alapvető 

ellátásuk jelenleg biztosított.

– Fontos, hogy a városba és Pécs kör-
nyékére egyedileg érkező menekültek 
létszámáról, igényeikről, esetleges to-
vább vándorlásukról, valamint az őket 
befogadó családokról nyilvántartás 

készüljön, mert csak így biztosítható, 
hogy mindenki megfelelő ellátásban ré-
szesüljön, és az egymástól elszakadt csa-
ládtagok megtalálhassák egymást. Ezért 
létrehoztunk egy regisztrációs pontot a 
Veress Endre utcai rendelőintézet egyik 
pavilonjában, ahol a menekülteket nyil-
vántartásba tudjuk venni – idézi a köz-
lemény Nyőgéri Lajost, Pécs szociális 
területért felelős alpolgármesterét.
A regisztrációs iroda a tervek szerint 
reggel 8 és este 7 óra között fogadja az 
érkező menekülteket, illetve az őket 
kísérő befogadókat. 
Hozzáteszik: a nyilvántartásba vétel-
hez a menekültek ellátásában önkén-
tes munkára jelentkezett pécsiek segít-
ségét veszik igénybe.
További részletek a PécsMa.hu oldalon 
olvashatók.

Két civil „éjszakázott” a rendőrségen 
kormányplakátok „megrongálása” miatt
A rendőrőrsön töltötte a március 4-re virradó éjszakát Heindl Péter ci-

vil jogvédő és Simon Wintermans, a sokak által ismert pécsi holland, 
mert feljelentették őket rongálásért – írja a Szabad Pécs. A két férfit 
rajtakapták ugyanis, mikor második alkalommal estek neki festékszó-
rókkal kormányzati óriásplakátoknak. Néhány nappal az előtt éjjel már 
átírtak pár ilyet, de azokat gyorsan cenzúrázták. 

 l PécsMa.hu
Nem mintha véka alá rejtették volna gerillaakciójukat, mindketten több íz-
ben posztoltak is róla közösségi oldalaikon. Egyik bejegyzésében Heindl 
Péter arról számolt be, hogy évek óta „dekorálja” a szerinte alkotmányelle-
nesen kihelyezett óriásplakátokat, ami eddig nem vont eljárást maga után. 
Most azonban bevitték őket az őrsre, és rongálásért feljelentést tettek elle-
nük. „Nem hagyom abba, ugyanis elfogadhatatlannak tartanám, hogy ne 
tegyek semmit a törvénytelen állami kampányolás ellen... Addig kell csi-
nálni a tiltakozást polgári engedetlenséggel, jogi beadványokkal, perekkel, 
amíg véget nem vetünk ennek a jogállamban megengedhetetlen, Magyar-
országon 2010 óta általánossá vált és mára óriásira nőtt állami beavatkozás-
nak” – írja a bejegyzésben.
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Pécsett a Fagyal utca és a Kin-
cses utca sarkán egy autómosó 

épül, igaz a környéken lakókat nem 
nagyon kérdezték meg arról, hogy 
szeretnék-e ezt. Addig nem volt 
semmi probléma, amíg az építkezés 
meg nem kezdődött, azóta azonban 
egyértelművé vált, hogy a létesít-
mény komoly zavart fog okozni a 
családi házas környék lakóinak éle-
tében.

 l Szakács Miklós
Az új autómosó tulajdonosa egészen 
addig nagyon kedves volt a környéken 
lakókkal, amíg el nem kezdődött az 
építkezés. Mindenkit megnyugtatott, 
hogy minden szükséges óvintézke-
dést meg fog tenni azért, hogy a lehető 
legkevesebb zavart okozza vállalko-
zásával a lakóközösségnek, legalábbis 
az építkezés tőszomszédságában lakó 
Szabó Ervin erről számolt be lapunk-
nak, amikor megkeresett minket.
– Nyilván nem örültünk annak, hogy 
egy autómosó épül mellénk, de úgy 
voltunk vele, hogy megférhetünk egy-
más mellett – mondta. – Rendes, tisz-
tességes embernek ismertük meg az új 
vállalkozás vezetőjét, nem akartunk 
neki rosszat. Amikor azonban idén ta-
vasszal elkezdődött az építkezés, gyor-
san kiderült, hogy nagyon nem az tör-
ténik, mint amiről korábban szó volt. 
Az én házam kerítésének a tetejével 
egy szintben van az autómosó talap-
zata, gyakorlatilag néhány méterre a 
kertemtől már egy kocsiállás van.

Érthető a lakók 
felháborodása, nem csoda 

hát, hogy igyekeztek is 
jelezni ezt a problémát. 

A korábban még nagyon is barátságos 
tulajdonos viszont az építkezés elindu-
lása óta már teljesen elutasító a lakos-
sági jelzésekkel kapcsolatban. A kör-
nyéken lévő családi házak tulajdonosai 
megkeresték az önkormányzatot, hogy 
mégis hogyan adhattak ilyen feltételek 
mellett építési engedélyt – gyorsan 
kiderült, hogy a városnak ehhez nem 
sok köze van, azt leszámítva, hogy 
szintén nehezményezik az építkezés 
mikéntjét. Az építési engedélyt ugyan-
is a Baranya Megyei Kormányhivatal 
adta ki, amely azonban érdemben nem 
reagált semmit a lakók kérdéseire.
Természetesen mi is megkerestük a 
kormányhivatalt. Arról érdeklődtünk, 
hogy milyen feltételekkel adták ki az 
építési engedélyt az érintett ingatlanra. 
A hivatal szerkesztőségünknek küldött 
válaszában leszögezte, hogy építési en-
gedélyt csak akkor adnak ki, ha a fel- 
építendő ingatlan mindenben megfe-
lel a helyi építési szabályzatban fog-
laltaknak, az autómosó esetében is így 
történt. A kormányhivatal úgy fogal-

mazott: „az épület funkciója megfelel 
a települési önkormányzat helyi építési 
szabályzatában az adott településrészre 
vonatkozó előírásoknak”.
A lakók ezzel együtt is nagyon nehe-
zen tudják azt megérteni, hogyan lehet 
ilyet csinálni az adott lakóközösség 
megkérdezése nélkül, hiszen nem ne-
héz látni azt, hogy ha beindul az au-
tómosó, a vegyszeres vizet a szél köz-
vetlenül a kertekbe fújja majd, nem is 
beszélve a zajártalomról.
– Amikor mi itt 5-10-15 éve házat vet-
tünk, vagy építettünk, épp a környezet 
miatt tettük. Most azt hagyjuk is, hogy 
ez az autómosó mennyivel csökkenti az 
ingatlanjaink értékét, és azt, hogy ezt a 
kárt vajon ki fogja megtéríteni. Mi sen-
kinek sem akarunk rosszat. Nem azt 
akarjuk, hogy ne épüljön meg. Most 
már csak annyit szeretnénk elérni, hogy 
az építtető legalább egy zajfogó fal fel-
építéséről gondoskodjon – mondta el 
Szabó Ervin a lakóközösség nevében.
A kormányhivatalnak azt a kérdést 
is feltettük, hogy van-e tudomásuk 
ilyen fal építéséről, illetve ők maguk 
kötelezhetik-e az építtetőt ilyen fel-
húzására, és a lakossági jelzések alap-
ján, ha eddig még nem tették meg, 
kötelezni fogják-e az építtetőt ilyenre.  
A válaszban rögtön tovább is passzolták 

a képzeletbeli labdát, méghozzá Pécs vá-
ros jegyzőjéhez, ugyanis törvényileg ő 
lehet illetékes, hogy kötelezze az építte-
tőt a megfelelő zajvédelem biztosítására.
Lapunkkal dr. Lovász István jegyző azt 
közölte, hogy egy korábbi kormány-
rendelet értelmében a környezeti zajt 
előidéző tevékenység megkezdése előtt 
az üzemeltető köteles a környezetvé-
delmi hatóságtól – ebben az esetben 
a jegyzőtől – a környezeti zajkibocsá-
tási határérték megállapítását kérni, 
és a határérték betartásának feltételeit 
megteremteni. Magyarán az autómosó 
tulajdonosának, még mielőtt megkez-
dené működését a vállalkozás, ezen az 
engedélyezési folyamaton végig kell 
mennie. Lovász azt is hozzátette, hogy 
ilyen zajvédelmi „vizsgálatot” lakossági 
panasz esetén is elrendelhet. A törvény 
szerint egyébként, ha a hatóság által 
engedélyezett zajszintet meghaladja a 
tevékenység, kis túllépéskor büntetést 
róhat ki az üzemeltetőre, súlyosabb ki-
hágás esetén időlegesen felfüggeszthe-
ti a tevékenységét, de ha a határértéket 
10 decibellel meghaladja a zajártalom, 
akkor a jegyző meg is tilthatja a tevé-
kenység folytatását.
Jelen állás szerint nagyon úgy fest, 
hogy a zajfogó falat csak akkor fog-
ják megépíteni, ha a jegyző a zajki-

bocsátási határérték megállapítása-
kor erre kötelezi majd az autómosó 
tulajdonosát. Ami viszont jó hír le-
het a környék lakói számára – vagy 
legalábbis egy apró fénysugár –, 
hogy még nincs minden veszve.
Bár a legújabb fejlemények még job-
ban elkeserítették az autómosó kör-
nyékén élőket. Azt jelezték ugyanis 
lapunknak, hogy menet közben az 
építtető vagy két méterrel megemelte 
a kocsiállások szintjét. Így például ha 
egy autó beáll a mosóba, onnan gya-
korlatilag beláthat nem csak Szabó 
Ervinék kertjébe, de a nappalijukba 
és a fürdőszobájukba is – úgy, hogy 
egyébként a családi házat egy két mé-
ter magas kerítés óvja a kíváncsi tekin-
tetektől. Ha pedig ez nem lenne elég, 
menet közben egy 8-10 méter magas 
csarnokot is felhúztak az autómosó 
mellett, ami a házakból a kilátást teljes 
egészében tönkreteszi.
Az autómosót építtető TEXIM-CO 
Kft.-nek is elküldtük az építkezés-
sel kapcsolatos kérdéseinket, ben-
nük valamennyi hozzánk eljutott 
lakossági jelzéssel, problémával, ám 
cikkünk megjelenéséig a cégtől nem 
kaptunk válaszokat. 
Ha mégis válaszolnának azokra ké-
sőbb, frissíteni fogjuk anyagunkat.

Ha beindul az autómosó, a vegyszeres víz közvetlenül a kertekbe juthatHa beindul az autómosó, a vegyszeres víz közvetlenül a kertekbe juthat

Nem értik a lakók, 
hogy kaphatott engedélyt 
az autómosó 
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A European City Facility támoga-
tásából olyan komplex városi 

program készül, amely a teljes busz-
csere műszaki terveinek, az e-buszok 
töltésére szolgáló napelemparknak 
és a kapcsolódó infrastruktúrának 
a kidolgozását segíti elő – közölte a 
városvezetés.

 l PécsMa.hu
A European City Facility (EUCF) egy 
olyan európai kezdeményezés, amely a 
magyarországi önkormányzatok számára 
is közvetlenül elérhető. A program célja, 
hogy lehetőséget biztosítson éghajlatvé-
delemmel, megújuló energiával, energia-
hatékonysággal kapcsolatos konkrét be-
ruházási koncepciók kidolgozására. Pécs 
tavaly decemberben pályázott a prog-
ramban, idén márciusban pedig kiderült, 
hogy az önkormányzat pályázatát pozi-
tívan bírálták el: 60 ezer eurós közvetlen 
támogatás érkezik a városba.
Mint írják, az EUCF ezzel a támo-
gatással finanszírozza a beruházási 
koncepciók kidolgozását támogató 
szolgáltatásokat és tevékenységeket, 
például (műszaki) megvalósíthatósá-
gi tanulmányokat, piaci elemzéseket, 
az érdekelt felek elemzését, jogi, gaz-
dasági és pénzügyi elemzéseit, koc-
kázatelemzéseit és további támogató 
feladatait. 

A támogatás tehát nem 
közvetlenül a beruházások 
finanszírozására szolgál.

A közleményben kiemelik, hogy Pécs 
vezető szerepet tölt be a zöld közleke-
dési átállásban Magyarországon: a vá-
ros dízel buszparkjából eddig 18-at si-
került e-buszra cserélni. A további 140 
darab dízel jármű cseréje és a hozzá 
tartozó telephely fejlesztése átgondolt 
pénzügyi és műszaki tervet igényel, 

amelyet az EUCF program keretében 
dolgoznak ki. A fejlesztés eredménye-
ként Magyarország 5. legnagyobb vá-
rosa jelentősen zöldebb lesz.
A közlemény szerint az EUCF-támo-
gatás segítségével egy olyan komplex 
városi program készül, amely a teljes 
buszcsere műszaki terveinek, az e-bu-
szok töltésére szolgáló napelemparknak 
és a kapcsolódó infrastruktúrának a ki-
dolgozását segíti elő az alábbiak szerint:

 Ä a városi buszdecentrumok egyben 
töltőhelyek is lesznek azzal, hogy 

a buszparkolók felett lokális nape-
lemparkok épülnek, a megtermelt 
villamos energia eltárolásával a bu-
szok bármikor tölthetőkké válnak;
 Ä a még hagyományos üzemű busz- 
flotta egy további jelentős részének 
kiváltása hagyományos/ hidrogén-
hajtású autóbuszokra;
 Ä a helyben megtermelt és tárolt vil-
lamos energia biztosítaná a busz-
decentrum épületeinek, valamint 
a helyi utastájékoztató rendszerek 
energiaellátását is;
 Ä a tervezett fejlesztésnek lényeges 
eleme, hogy meghatározza egy új, 
modern javítóbázis helyszínét, mű-
szaki paramétereit is.

– Pécs önkormányzata folyamatosan 
ad be közvetlen európai uniós pályá-
zatokat. Ezzel nem csak a ma meglévő 
forrásokat szeretnénk minél nagyobb 
arányban kihasználni. Fontos az is, hogy 
az önkormányzat és cégei minél több 
tapasztalattal rendelkezzenek az uniós 
források lehívásában. Pécsnek is készül-
nie kell ugyanis a 2027 utáni időszakra, 
amikor várhatóan csökkenni fognak 
majd az európai uniós pályázatokból 
megszerezhető összegek. Ezért is fontos, 
hogy közvetlenül minél sikeresebben 
tudjunk pályázni – idézi a közlemény 
Péterffy Attila polgármestert.

Zöldebb lesz a város: Pécs 60 ezer eurós közvetlen uniós támogatást nyert el

Városi program készül a közösségi közlekedés fejlesztéséreVárosi program készül a közösségi közlekedés fejlesztésére
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A pécsiek napok óta készülnek az orosz–ukrán 
háború miatt hazájukat elhagyni kénytelen 

menekültek fogadására. Sajnos a történelemben 
közel sem ez az első alkalom, mikor a szörnyű har-
cok okán hozzánk érkezőket fogadja a város: bizo-
nyára olvasóink közül is sokan élénken emlékez-
nek a legutóbbira, az 1991-től brutális küzdelemmé 
fajult délszláv konfliktus éveire, hiszen akkor 
konkrétan hallhattuk otthonunkból a fegyverek ro-
pogását. Manapság, mikor újra a szomszédban dúl 
a csata, Blazsetin István, a Pécsi Horvát Nemzeti-
ségi Önkormányzat elnöke idézte fel lapunknak az 
akkori helyi eseményeket. 

 l PécsMa.hu
Idén lesz 31 éve annak, hogy elkezdődött a délszláv 
háború, mely a volt Jugoszlávia hat tagköztársasá-
gának függetlenedési törekvései nyomán kirobbant, 
összességében tíz évig tartó küzdelem volt. Az ország 
felbomlása a második világháború utáni európai tör-
ténelem legvéresebb eseménye volt. Eddig biztosan. 
Azt egyelőre nem lehet tudni, hogy az orosz–ukrán 
konfliktus még ezen is túltesz-e majd, csak remény-
kedni lehet az ellenkezőjében, és persze abban, hogy 
hozzánk nem érnek el a harcok.

Hogyan segítettek Pécsett a 
menekülteknek 31 éve? 
– Ahogy a háború elmérgesedett Jugoszláviában, 
fokozatosan egyre többen menekültek ide, a köny-
nyen járható zöldhatárnak köszönhetően főként 
Baranya megyébe, többek között Pécsre is. Nagyon 
komoly csaták dúltak Eszék környékén, sorra estek el 
a falvak. Kicsivel később volt még egy hullám, akkor 
bosnyákok érkeztek hozzánk. Többek között Pécsett 
is, a gyerekeknek külön biztosították az oktatás-ne-
velést, a mostani Miroslav Krleža Horvát Iskolaköz-
pontban. Szállást is kaptak például kollégiumokban. 
Menekülttábor Pécsett nem volt. A háború mindig 
káoszt szül, akkor is elég kaotikus állapotok uralkod-
tak, de mindenki igyekezett segíteni – emlékezett 
vissza Blazsetin István, aki feleségével szintén segített 
a bajban a škabrnjai vérengzés elől menekülőknek.
Mint mondta, az ide érkezők közül sokan nem gon-
dolták, hogy a háború hosszú évekig tart majd és ha-
zatérve javarészt romokat találnak otthonuk helyén. 

Ennek ellenére a legtöbb menekült 
visszatért eredeti lakhelyére, 

de akadtak olyanok is, akik 
Magyarországon vagy nyugatabbra 

telepedtek le.

– Hallottam, hogy a kulturális különbségeket nem 
mindig volt könnyű kezelni. Sok magyar nem tudta 
és értette például, hogy a muzulmán vallású bosnyá-
kok nem esznek sertéshúst. Illetve akkoriban jóval 
bonyolultabb volt a kommunikáció is, kevesebben 
beszéltek angolul. Mindemellett min-
denki megtette a magáét: több ado-
mánygyűjtést is szerveztek, amiknek az 
egyik központja a ma is működő pécsi 
August Šenoa Horvát Klub volt. Ahogy 
most, úgy akkor is élelmiszert, higiéni-
ai termékeket, ruhát, ágyneműt dobtak 
össze a helyiek. Egy irodát is nyitottak, 
ahol a menekültek regisztrálni tudtak 
és segélycsomagokat kaphattak. Még 
Horvátország függetlenségének elisme-
rése melletti tüntetés is volt a Széche-
nyi téren. A magyar és az itteni horvát 
nemzetiségi sajtó is tele volt a hírekkel. 
Mikor a 2022-es képeket nézem, az 
orosz–ukrán háború egyértelműen az 
akkori eseményekre emlékeztet. Azt 
nem tudom, kinek van igaza, de sze-
rintem ezzel mindenki csak veszíthet. Úgy látom, 
hogy sajnos az ember nem tanul a saját hibáiból, ez 
nagyon szomorúvá tesz – vélekedett a Pécsi Horvát 
Nemzetiségi Önkormányzat elnöke.

Hányan kerestek menedéket 
hazánkban 
a délszláv háború miatt? 
Szinte ahogy elkezdődtek a harcok, a határ menti te-
lepüléseken megjelentek a pusztítás elől menekülők, 
volt, aki csak a legszükségesebbeket tudta magával 
hozni. Magyarországra érkeztek szerbek, horvátok, 
bosnyákok, magyarok.
1991 nyarán kezdődtek a harcok, év végére a me-
nekültek legtöbbje már állami vagy karitatív szer-
vezetek által fenntartott táborokban kapott helyet, 

melyeket általában kiürített laktanyákban, munkás-
szállókon, gyerektáborokban és diákotthonokban 
alakítottak ki. A hivatalos adatok szerint 1992-ben 
ötvenezer menedékkérő tartózkodott hazánkban, és 
legalább még egyszer ennyien lehettek, akik nem je-
lentkeztek a hatóságoknál, de nálunk vészelték át a 
borús időszakot.
Több pécsi szakember is írt a háborúról, történeti 
köteteikből például kiderül, hogy a határ menti Ká-
sádon egy időben több menekült tartózkodott, mint 
helyi lakos, illetve az is, hogy Baranya megyében 
Harkányban, Máriagyűdön, Pécsett, Szentlőrincen 

és Szigetváron állami, Nagyharsányban pedig öku-
menikus egyházi fenntartásban működtek táborok 
és átmeneti szállások.
Lapunk is beszámolt róla anno, hogy még sok-sok 
évvel később is zajlott a földbe telepített aknák eltá-
volítása a határon. Ebből is látszik, hogy egy ilyen, a 
közelben zajló borzalmas esemény hosszú ideig ha-
tással lehet a jövőre.
Mint az a pécsi ukrán önkormányzat elnökével 
készült interjúnkból kiderül, most egyelőre nem 
számítanak a 30 évvel ezelőttihez hasonló mene-
külthullámra Baranya megyében, hisz az ukránok 
valószínűleg saját országuk határához közelebbi te-
lepüléseken keresnek majd menedéket. 

Elképesztő, mik történtek
Könyveket lehetne teleírni – és ezt nálunk a témá-
ban sokkal jártasabb szakemberek meg is tették – a 
sok szörnyűségről, ami a délszláv háborúban történt. 
Hogy csupán néhány példát említsünk... Csak erős 
idegzetűeknek!
Egy lapunknak adott korábbi interjúban dr. Gyurok 
János pécsi egyetemi oktató az 1995-ös srebrenicai 
mészárlásról beszélt. Mint mondta, a katonák „lefe-
jezték, karóba húzták az embereket, élve temették el 
őket, felvágták a hasukat és besózták a nyitva lévő 
belsőt, állapotos édesanyák hasából vágták ki a babá-
jukat, kannibalizmusra kényszerítették a foglyokat. 
A tömegsírokról ma sem tudják, merre vannak, de 
volt, hogy az áldozatokat belökték a folyóba, s álla-
tokkal etették meg a tetemeket. Ez itt történt, Euró-
pában.”
Hasonló volt a helyzet a horvátországi Vukováron is, 
ahol az 1991-es csata során az egész város elpusztult 
gyakorlatilag. Bebörtönzésről, kegyetlen kínzások-
ról, mészárlásról olvashat az akkori eseményekről 
érdeklődő. A harcokat követően a helység a horvát 
ellenállás és szenvedés jelképévé vált.

A pécsiek nem először segítenek háborús menekülteknek

 „A háború gyerekszemmel” című könyvből „A háború gyerekszemmel” című könyvből
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Ünnepélyes keretek között adták át a Pécsi Tudo-
mányegyetem új, 2750 négyzetméteres ötszin-

tes létesítményét az orvoskar épületével szemben. 
A fogászati központ a Széchenyi 2020 program ke-
retében közel 2,7 milliárd forintból épülhetett meg.

 l PécsMa.hu
Az önálló pécsi fogorvosképzés 1975-ben nyitotta meg 
a kapuit a Dischka Győző utcai épületben. Azonban a 
korszerű gyakorlati fogorvosképzés feltételeit a múlt 
század elején iskolának épített, és a hetvenes években 
klinikai célra átalakított épületben már nem lehetett 
megvalósítani – derül ki a PTE közleményéből.
Mint írják, az akkor 100-120 fő képzésére mérete-
zett létesítményben mára a hallgatói létszám meg-
ötszöröződött, a képzések jelentősen bővültek, a 
2000-es évek eleje óta ráadásul már német és angol 
nyelven is tanulhatnak a leendő fogorvosok.
Ezek miatt döntött a pécsi egyetem vezetése 2017-
ben egy új épület felépítéséről, méghozzá új helyszí-
nen. A Dél-Dunántúl új fogászati központja végül a 
Tüzér utcai helyszínre került, részben azért, hogy a 
tervezett létesítmény a pécsiek számára könnyebben 
elérhető legyen, részben pedig azért, hogy a gyakor-
lati és elméleti orvosképzés helyszínei minél köze-
lebb kerüljenek egymáshoz.

Az új épületben éves szinten 46 ezer 
beteget gyógyítanak, és több mint 

hatszáz hallgató oktatása zajlik majd.

A 2022 nyarától teljes kapacitással üzemelő új cent-
rum könnyen megközelíthető lesz busszal, gyalog, 
biciklivel, de az épülethez parkoló is tartozik. A közel 

háromezer négyzetméteres, ötszintes épület a fogászati 
ellátás és gyakorlati képzés teljes spektrumát megjele-
níti a PTE tájékoztatója szerint. A fogorvosképzés ge-
rincét a több mint 60 korszerű fogászati munkaállomás 
biztosítja majd, ami egy körpanorámás elrendezésben 
öleli körbe szintenként a középső közlekedőt és a be-
tegvárót. Az épület legfelső szintjét pedig a hallgatói, 
kutatói, oktató és adminisztrációs terek foglalják el, va-
lamint a közösségi panorámaterasz.
Dr. Nagy Ákos Károly, a PTE Klinikai Központ Fo-
gászati és Szájsebészeti Klinikájának igazgatója az 
új központ kapcsán elmondta: „az eddigi 42 mun-
kaállomáson folyó ellátás az új épületben már 61 
korszerű széken valósulhat meg, sőt, a kialakított 
épületgépészeti kapacitás akár 70 egységkészülék 

üzemeltetését is biztosítja. A beruházásnak köszön-
hetően a kiemelten gyakorlatorientált fogorvos-
képzés oktatási környezetének modernizálásával, a 
hallgatók tanulását támogató infrastrukturális kör-
nyezet kialakításával jelentős mértékben nő a fog-
orvostan-hallgatók és szakfogorvosok képzésének, 
élethosszig tartó továbbképzésének színvonala.”
Az ünnepélyes átadón részt vett Kásler Miklós, az 
emberi erőforrások minisztere, Bódis József fel-
sőoktatásért, innovációért és szakképzésért felelős 
államtitkár, Miseta Attila, a Pécsi Tudományegye-
tem rektora, Hoppál Péter országgyűlési képviselő, 
Kővári János, Baranya megye fenntartható városfej-
lesztésért felelős biztosa és Nagy Ákos Károly klini-
kaigazgató.

A Pécsi Törvényszék március 10-én tárgyalta is-
mét az ügyet. 

 l Nimmerfroh Ferenc
Pécs polgármestere „jó hírnevének megsértése mi-
att” személyiségi jogi pert indított még 2020-ban a 
Civilek a Mecsekért Mozgalom szóvivője, dr. Vicze 
Csilla ellen. Péterffy Attila szerint ugyanis az önkor-
mányzati választási kampány idején valótlant állítva 
bírálta őt a hőerőmű vezérigazgatójaként végzett te-
vékenységében. A polgármester és jogi képviselője 
később bővítette a keresetet és becsületsértéssel is 
vádolta Vicze Csillát, aki szerinte tudatos nyilatko-
zataival társadalmi megítélését hátrányosan befo-
lyásolta, mégpedig indokolatlanul. Az ügyvéd akkor 
elmondta, Vicze nyilatkozataival konkrét bűncselek-
ményre, környezetkárosításra utalt, és ez túlmegy a 
szabad véleménynyilvánítás szabadságán, még akkor 
is, ha ezek a kijelentések egy politikai szerepet vállaló 
személy kapcsán hangzottak el.
Vicze Csilla és ügyvédje álláspontja szerint csupán 
egyetlen tényállítás hangzott el a szóvivő részéről, az 
is megfelelt a valóságnak, a többi pedig nem lépte át 
a szabad véleménynyilvánítás határát.
Tavaly novemberben első fokon ítéletet hirdettek a 
Péterffy Attila által Vicze Csillával szemben indított 
perben. Elutasították Pécs polgármesterének kerese-
tét, de Péterffy fellebbezett.

A Pécsi Törvényszék március 10-én másodfokon tár-
gyalta az ügyet. 
A polgármester jogi képviselője arról beszélt, hogy 
az elsőfokú határozat indoklása nem helytálló, ér-
vei jogilag alaptalanok, helytelenek. Egy 2015-ös 
alkotmánybírósági határozatra hivatkozva jelezte: 
Péterffy Attila emberi méltósága sérült a valótlan 
közlés következtében.
Szerinte Vicze Csilla véleménynyilvánítása öncélú 
volt, az volt a célja, hogy minél nagyobbat szóljon a 
kampányban. 

Hangsúlyozta: a közéleti szereplőknek is 
kijár a védelem a hamis tényállításokkal 

szemben.

Az elsőfokú bíróság indoklását az ügyvéd egyéb 
pontokon is bírálta, érveket sorakoztatott fel azzal 
szemben, majd azt kérte, állapítsa meg a jogsérelmet 
a másodfokú bíróság.
Dr. Vicze Csilla ügyvédje úgy nyilatkozott, fenn-
tartja fellebbezési ellenkérelmét, és az elsőfokú ítélet 
fenntartását kérte. Mint mondta, elégedett az első-
fokú ítélet indoklásával, ő is egy alkotmánybírósági 
döntésre hivatkozott, amely szerint akkor van gond 
a véleménynyilvánítással vagy tényállítással, ha „az 
emberi méltóság érinthetetlen magját töri át”, ami 
ebben az esetben szerinte nem történt meg.

A másodfokú bíróság végül kimondta, hogy az első-
fokú bírósági döntés indoklása mindenben helytálló, 
ezért azt helybenhagyja, a döntéssel szemben felleb-
bezésnek helye nincs.
Péterffy Attila újságírók előtt az ítélethirdetés után 
azt mondta, az eljárás megindításával a közélet meg-
tisztítása volt a célja, hogy következmények nélkül 
senki ne állíthasson másról valótlanságokat. Hozzá-
tette, korszakváltásra van szükség Magyarországon. 
Amint fogalmazott, a 2019-es választási kampány-
ban az őt ért támadások egyértelműen a Fidesz-pro-
paganda részei voltak, a bírósági határozat pedig 
példa rá, hogyan kell kiszolgálni a Fidesz igényeit.

Péterffy–Vicze-per: helybenhagyta a másodfokú bíróság 
a polgármester keresetét elutasító döntést

Átadták az új Fogászati Oktatási Központot

Évente 46 ezer beteget gyógyítanak majd az épületbenÉvente 46 ezer beteget gyógyítanak majd az épületben

Bíróság: „Fellebbezésnek helye nincs”Bíróság: „Fellebbezésnek helye nincs”
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A veszettség elleni védekezés részletes szabályairól szóló 164/2008. (XII. 
20.) FVM rendelet 4. § (1) szerint az állattartó köteles a kutyáját veszettség 
ellen saját költségén beoltatni, ha az eb a három hónapos kort elérte; az első 
oltást követően 6 hónapon belül; ezt követően évenként. A 81/2002 (IX.4.) 
FVM rendelet 8. § (2) bekezdése szerint a veszettség elleni immunizálással 
egyidejűleg kötelező az ebek féreghajtó szerrel való kezelése is.
Az összevezetett oltás díja kutyánként 6000 forint + féregtelenítés 300 fo-
rint/10 kilogramm, valamint az oltási könyv pótlásának díja 500 forint.
2013. január 1-től a veszettség elleni védekezés részletes szabályairól szóló 
164/2008. (XII.20.) FVM rendelet 4. § (7) bekezdése szerint:
„Veszettség ellen csak elektronikus transzponderrel megjelölt eb oltható.”
Az oltás helyén lehetőség van arra, hogy a chippel nem rendelkező állato-
kat a helyszínen transponderrel lássák el. A megjelölés költsége 6000 fo-
rint. Az oltáshoz minden gazdi hozza magával az előző évi oltásnál kiadott 
sorszámozott oltási könyvet. A tulajdonosa köteles nevét, lakcímét, az eb 
korát, transponderszámát az eboltás helyszínén megadni.
Az oltások helye és ideje

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

A tulajdonos kutyusát bármely kijelölt oltási helyre a megadott időpontban 
elővezetheti.

Eboltás
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A HungAIRy LIFE integrált projekt 
keretében mutatunk néhány meg-

fontolandó, környezet- és pénztárca-
kímélő tippet azoknak, akik újrahasz-
nosító „életmódra” váltanának. 

 l Pernecker Dávid
Az Újrahasznosítás Világnapját 2019. 
március 18-a óta rendezik meg. Ennek 
a napnak a célja az, hogy felhívja a fi-
gyelmet az újrahasznosítás fontossá-
gára. Ennél azonban többről van szó: a 
bolygó természeti erőforrásainak meg-
őrzéséről, a fiatal generációk felvilágo-
sításáról, szemléletváltásról. A lényeg, 
hogy az, amit szemétnek gondolunk, 
nem biztos, hogy mindig szemét is. 
Ahhoz, hogy jobban lássuk az új-
rahasznosítás jelentőségét, néhány 
szomorú adatot nem árt ismerni. Az 
ENSZ által pár évvel ezelőtt közzétett 
környezetszennyezéssel kapcsolatos 
tanulmányából kiderül többek között, 
hogy az emberek közel kétszer olyan 
gyorsan élik fel a természeti erőforrá-
sainkat, mint ahogy azok újra tudná-
nak termelődni. Egy ember átlagosan 
évente összesen 12 tonnát használ fel 
a bolygó nyersanyagaiból, miközben 
a fenntartható felhasználás mértéke 
fejenként évi 4 tonna lenne. A nyers-
anyagkitermelés és feldolgozás gyor-

sulása pedig az üvegházhatású gázok 
kibocsátásának növekedésével, vala-
mint az erdő- és földterületek csök-
kenésével jár. Ebben a környezetben 
tapasztalható meg igazán hatásosan az 
újrahasznosított termékek valódi érté-
ke. Ezért érdemes megfontolni tehát, 
hogy átálljunk „újrahasznosító üzem-
módra”. Ha ugyanis valamiből nem 
kell újat előállítani, akkor spórolunk 
az erőforrásokkal, kíméljük a környe-
zetet, csökken a hulladéklerakókon 
felgyűlt szemétmennyiség. Ha pedig 
otthonunkban, a mindennapokban is 
teszünk mindezért, még a pénztárcánk 
is vastagabb marad. 
Az alábbiakban a HungAIRy LIFE 
integrált projekt keretében mutatunk 
néhány tippet azoknak, akik újrahasz-
nosító „életmódra” váltanának.

 ÄMagától értetődő: gyűjtsük szelek-
tíven a hulladékokat (a konténer-

be csak tiszta és száraz hulladékot 
dobjunk). 
 ÄHasználjunk újrahasznosított, ke-
vesebb műanyagból készült termé-
ket, tárgyakat (például vegyünk 
újrapapírt, ne fehérítettet).
 ÄAz elromlott elektronikai gépeinket 
és eszközeinket vigyük gyűjtőpon-
tokra, ahol azokat szétszedik, az ép 
és működő alkatrészeket pedig újra 
felhasználják. 
 ÄTextíliákból készült nem használt 
dolgainkat, ruháinkat, a kinőtt gye-
rekruhákat ajándékozzuk el, adjuk 
el, vagy adjuk le adománypontok-
ban, illetve dobjuk ruhagyűjtőkon-
ténerekbe (bevásárlóközpontokban 
találhatunk ilyeneket). Nézzünk 
körbe többször a second hand ru-
haüzletekben, nem kell mindig 
mindenből újat venni. 
 ÄA törlőkendőket, papírtörlőt felejt-
sük el, helyette textil konyharuhát 
használjunk.
 ÄA lemerült elemeket adjuk le elem-
gyűjtő pontokon, tegyünk így a kü-
lönböző veszélyes hulladékokkal is. 
A fáradt olaj és az akkumulátorok is 
ide tartoznak.
 ÄA lejárt gyógyszereket átveszik a 
gyógyszertárakban, éljünk ezzel a 
lehetőséggel.

 ÄNe dobjuk ki az ételmaradékot, 
inkább gondoljuk újra: készítsünk 
belőlük új fogásokat. 
 Ä Javítsuk meg és használjuk újra a 
régi holmikat. Sőt, barkácsolással 
és egyéb kreatív munkával is új-
rahasznosíthatjuk a hulladékokat. 
Csak egy ötlet: PET-palackból le-
het például madáretető vagy virág-
tartó.

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

Nem minden szemét, amit annak gondolunk

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 pécsi 
önkormányzati óvodákat, hogy mu-
tassák be magukat. Most a Nyugati 
Városrészi Óvodát ismerhetik meg.

 l PécsMa.hu

11 óvoda a Szigeti 
városrészben
Az intézmény kilenc tagóvoda össze-
vonásával 2007-ben jött létre. 2013-
ban további két telephellyel bővült a 
Nyugati Városrészi Óvoda. Tagóvodák: 
Nyugati Városrészi Óvoda (Mezőszél), 
Hajnóczy Utcai Tagóvoda, Ajtósi Utcai 
Tagóvoda, Magyar Lajos Utcai Tagó-
voda, Közraktár Utcai Sportóvoda, 
Radnóti Utcai Tagóvoda, Esztergár 
Utcai Tagóvoda, Nagy Jenő Utcai Ta-
góvoda, Zipernowsky Utcai Tagóvoda, 
Rácvárosi és Istenkúti Tagóvoda. Ösz-
szesen több mint 800 kisgyermek jár 
ezekbe az óvodákba. A pedagógusok 

munkáját pedagógiai asszisztensek, 
gyógypedagógusok, óvodapszicholó-
gus segítik. A nevelőtestület törekszik 
a korszerű pedagógiai módszerek 
megismerésére, alkalmazására.

A játékok, játszótéri 
eszközök mindenütt színes, 
változatos tevékenységeket, 

mozgáslehetőségeket 
biztosítanak a kicsik 

számára.

Együtt egyedien
Az uránvárosi részen található in-
tézményegységek közös pedagógi-

ai értékrend mellett, saját arculattal 
bírnak. Van sportos, magyar népi 
kultúrát ápoló, madárbarát ovi is. Az 
óvodák közül több is Zöld Óvoda és 
Boldog Óvoda címmel büszkélkedhet. 
Mindennapjaikban jelen van a játék, 
mozgás, tanulás, kirándulás, emellett 
rendszeresen járnak a gyerekekkel kul-
turális programokra is.
A központi óvodákban jól megfér egy-
más mellett a természetbarát szemlélet 
a robotikával és a kompetencia alapú 
neveléssel. Az Ajtósi ovi „Biztonságos 
Óvoda” cím tulajdonosa és jól mű-
ködik az Ovi-zsaru program is. Az 
Esztergár oviban (Csacsis ovi) tiszta 
és vegyes életkorú csoportokat is ta-
lálhatnak a szülők. Délutáni szabadon 

választott foglalkozások „Erőnyerő” 
torna várja a fiúkat, aerobic a lányokat 
és ovijóga is színesíti a palettát. A Haj-
nóczy óvodában a Mozgáskotta mód-
szer mellett a „Csodapalota” tehetség-
foglalkozásokon is részt vehetnek az 
apróságok. Az Istenkúti óvoda népi 
hagyományőrző napokkal fogadja a 
gyerekeket a Mecsek ölében. Úszás, 
korcsolya, sószoba, ezzel vár a Sport- 
óvoda. A Magyar Lajos Utcai Tagóvo-
da egyedisége a gyönyörű parkosított 
udvar, valamint a tehetséggondozó 
műhelyekben rejlik. A Nagy Jenő Ut-
cai oviban a gyerekek havonta járnak 
kirándulni. A Radnóti ovi sajátossága 
a „Fürkész szoba” darázsgarázs és sün-
tanya. Rácváros néphagyomány-éltető 
óvodai programot kínál. A Ziper-
nowsky egy kis zöld sziget a házak kö-
zött, bokorsátorral, sok kirándulással.

Miért a nyugati ovi?
• Mert megtalálható benne 

minden, ami mozgás, zene, ter-
mészetvédelem, élmény, tudás, 
móka és kacagás.

• Mert személyre szabott fejlesz-
tést kapnak a gyermekek.

• Mert nagyszerű, jól képzett 
óvodapedagógusok dolgoznak 
itt.

• Mert itt jó óvodásnak lenni!

Szülők, figyelem! Bemutatkozik a Nyugati Városrészi Óvoda

Több mint 800 gyermek jár óvodáikbaTöbb mint 800 gyermek jár óvodáikba
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A Magyarországon bejelentett lakcímmel rendelkező választópolgár által 
benyújtható mozgóurna iránti kérelemről.

I. Mozgóurna iránti kérelem
A választópolgár mozgóurnát igényelhet, amennyiben egészségi állapota 
vagy fogyatékossága, illetve fogva tartása miatt a szavazás napján a szava-
zóhelyiséget felkeresni nem tudja. Egyéb indokok (például munkavégzési 
kötelezettség teljesítése) alapján nincs lehetőség mozgóurna igénylésére.

A mozgóurnát kérheti lakcímére, vagy a lakcíme szerinti szavazókörben 
lévő bármely címre.

A.) A kérelmet a Helyi Választási Irodához

a) levélben vagy elektronikus azonosítás nélkül elektronikus úton 
legkésőbb 2022. március 30-án 16 óráig;

b) személyesen vagy elektronikus azonosítással elektronikus úton 
2022. április 1-jén 16 óráig;

c) 2022. április 1-jén 16 órát követően elektronikus azonosítással 
elektronikus úton, vagy meghatalmazással rendelkező kézbesítővel 
2022. április 3-án 12 óráig.

B.) Az illetékes SZSZB-hez meghatalmazott útján vagy meghatalmazással 
nem rendelkező személy általi kézbesítéssel kizárólag a szavazás nap-
ján, legkésőbb 12 óráig kell benyújtani.

II. A 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/kerel-
mek-magyarorszagi-lakcimmel-rendelkezoknek oldalon, valamint a gov.
pecs.hu Választások, Országgyűlési Választás és Népszavazás 2022 menü-
pontban is elérhetők.

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

Választási hírek
Pécs Megyei Jogú Város Jegyzője felhívom a hátrányos helyzetű és rend-
szeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, halmozottan hátrányos 
helyzetű gyermek szülőjének, törvényes képviselőjének a figyelmét arra, 
hogy a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi 
XXXI. tv. 21/C. §-a alapján a települési önkormányzat jogszabályi kötele-
zettségének eleget téve gyermeke számára (18 éves korig) a tavaszi tanítási 
szünet időtartamának 2 munkanapján szünidei gyermekétkeztetést bizto-
sít, melynek keretében déli meleg étel elvitelére lesz lehetőség a következő 
napokon: április 14-én (csütörtökön) és április 19-én (kedden).
A tavaszi szünidei gyermekétkeztetés iránti kérelmet ügyfélfogadási idő-
ben (hétfő: 13.00–17.00, szerda: 8.00–12.00 és 13.00–17.00) Pécs Megyei 
Jogú Város Polgármesteri Hivatala Kulturális és Népjóléti Főosztály terü-
letileg illetékes szociális központjainál lehet benyújtani – lehetőség szerint 
– a tavaszi szünet megkezdése előtt (április 11-ig), annak érdekében, hogy 
már az első naptól étkezésben részesüljön a gyermek. A kérelmek a szü-
net időpontjától függetlenül, folyamatosan befogadásra kerülnek a területi 
szociális központokban.
Az ügyintézés helye:  
I. sz. Területi Szociális Központ 
7629 Pécs, Dobó István utca 89. • 72/ 513-528
II. sz. Területi Szociális Központ 
7632 Pécs, Sarolta utca 2. • 72/ 412-619
III. sz. Területi Szociális Központ  
7633 Pécs, Esztergár Lajos utca 19. • 72/ 535-213
A szünidei gyermekétkeztetés helyszínei:
A) Az általános iskolás – és 18 éves korig – a középiskolás korú, az intéz-
ményi jogviszonnyal nem rendelkező óvodás korú, valamint a szünidőben 
zárva tartó nem önkormányzati fenntartású óvodába járó óvodás korú 
gyermek esetében:
az I. számú Területi Szociális Központ ellátási területén (keleti városrész):-
Pécsi Meszesi Általános Iskola 7629 Pécs, Komlói út 58.,
a II. számú Területi Szociális Központ ellátási területén (Kertváros): Pécsi 
Apáczai Csere János Általános Iskola, Gimnázium, Kollégium, Alapfokú 
Művészeti Iskola (ANK) 7632 Pécs, Apáczai Csere János krt. 1. 
a III. számú Területi Szociális Központ ellátási területén (Belváros-Urán-
város): Pécsi Köztársaság Téri Általános Iskola 7623 Pécs, Köztársaság tér 
1., valamint a Pécsi Éltes Mátyás Egységes Gyógypedagógiai Módszertani 
Intézmény, Speciális Szakiskola és Kollégium 7633 Pécs Építők útja 9.
B) Az intézményi jogviszonnyal nem rendelkező bölcsődés korú, valamint 
a nem önkormányzati fenntartású bölcsődébe járó gyermek esetében:
az I. számú Területi Szociális Központ ellátási területén (keleti városrész): 
Hétszínvirág Bölcsőde 7629 Pécs, Pákolitz I. u. 32.,
a II. számú Területi Szociális Központ ellátási területén (Kertváros): Csoda 
Bölcsőde 7632 Pécs, Apáczai Csere János krt. 1.
a III. számú Területi Szociális Központ ellátási területén (Belváros és 
Uránváros): Zöldliget Bölcsőde 7623 Pécs, Köztársaság tér 1. (A bölcsőde 
energetikai felújítása miatt az igénybevételre jogosult a lakóhelyéhez, vagy 
tartózkodási helyéhez legközelebb eső bölcsődében veheti át az életkornak 
megfelelő előrecsomagolt készételt.)
Pécs, 2022. március 1.

Tavaszi szünidei gyermekétkeztetés

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése március 22-én (kedd) 
11 órai kezdettel tartja ülését a Városháza nagytermében, a Széchenyi tér 1. 
szám alatt. A közgyűlés nyilvános, azon bármely állampolgár jelen lehet.

Időpontváltozás!

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

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

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

Március 24-én, csütörtökön az egészség jegyében szerveznek akciós véra-
dási napot a Pacsirta utcai vérellátó központban, ahol ajándékcsomaggal 
várják a segítőket 8.00–17.30 között.

További véradási alkalmak: 
• Pécs Plaza (Megyeri út 76.): március 20. 10.00–13.00
• Pécsi Regionális Vérellátó Központ (Pacsirta u. 3.): március 26. 

8.00–12.00

A véradók adománya a betegek számára a gyógyulást, gyakran  a túlélést, 
az életben maradást jelenti. Aki teheti, segítsen, adjon vért! Véradáshoz 
hozza magával a személyazonosító igazolványát, lakcím- és tb-kártyáját. 

Országos Vérellátó Szolgálat

Véradás március 16–26. 
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LAKÁS
Energetika. Telefon: 06/70/318-4000
Hunyadi J. utca 58 nm-es lakás eladó. 
Ár: 33,9 MFt. Telefon: 06/70/318-4000
Eladó lakás vennék Mecsek, Belváros, 
szigetváros. Telefon: 06/70/304-8038

Eladó ingatlanokat keresünk 
ügyfeleink részére!

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

Alkotmány u. 58 nm-es eladó 
lakás+autóbeálló. Ár: 47,9 MFt. 
Telefon: 06/70/318-4000
Perczel utca 43 nm lakás eladó. Ár: 
29,9 MFt. Telefon: 06/70/318-4000
Mecseken eladó lakásom. 80 nm+ 
terasz+garázs. Ár: 49,9 MFt. 
Telefon: 06/70/318-4000

MEDÚZA INGATLANIRODA ÜGYFELEI 
RÉSZÉRE ELADÓ INGATLANOKAT KERESÜNK.

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

Bihari J. utca 61 nm lakás (tetőtér). 
Ár: 26,9 MFt. Telefon: 06/70/318-4000
Bornemissza G. utcában 69 nm-es, 
3 szobás, erkélyes, felújított, II. 
emeleti lakás eladó. Irányár: 35,4 
MFt. Telefon: 06/30/906-7323
Varsány utcában, kétszobás, 47 nm-es, 
felújított VIII. emeleti lakás. Ár: 21,9 MFt. 
Telefon: 06/70/608-5029 
Irgalmasok utcai, földszinti lakások 
parkolóval: 2 szobás: 50 nm+26 nm 
galéria, 40 MFt, 1 szobás garzon: 22 nm, 
18 MFt. Telefon: 06/70/608-5029

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

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

Belvárosban, 44 nm-es, 1 szoba-konyha, 
étkezős, felújított téglalakás, 8 nm-es 
erkéllyel. Ár: 29,5 MFt. Telefon: 
06/30/929-9180

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

Pécs-kertvárosi, 3 szobás, első emeleti 
lakás, erkélyes eladó. Iár: 28 MFt. 
Telefon: 06/30/582-4913
Elcserélném Németh L. u. 2,5 szobás 
lakásomat, kertvárosi, 2 szobás, 
erkélyes lakásra (külön tároló) előny 
vagy Pécs környéki kis ház is szóba 
jöhet. Telefon: 06/30/273-6100

INGATLAN
Értékbecslés. Telefon: 72/214-066
Kertvárosban 80 nm családi ház 75 nm 
befejezetlen tetőtérrel, plusz különálló 
37 nm lakrésszel, 750 nm telekkel eladó. 
Iár: 59 MFt. Telefon: 06/30/906-7323

Pellérdi úton felújított 2x136 nm-es 
ikerház eladó. Lakásonként 1 nappalival, 
3 szobával, 2 fürdővel rendelkezik. Iár: 
117 MFt. Telefon: 06/30/906-7323

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

GDN Ingatlaniroda
www.pecs.gdn-ingatlan.hu

www.tolnaikert.hu

Könyök utcai, 73nm galériázott ingatlan 
eladó. Iár: 22,9 MFt. 
Telefon: 06/30/906-7323
Pécsudvardon 950 nm építési telek eladó. 
Iár: 3,7 MFt. Telefon: 06/30/906-7323
Pogányban 153 nm-es, 4 szobás, konyha 
étkezős családi ház 40 nm-es különálló 
kis házzal, pincével, gyümölcsössel eladó. 
Ár: 51,9 MFt. Telefon: 06/30/906-7323
Belváros, egyetem közeli, 120 nm-es 
lakóház, megkezdett 3 lakásos átépítéssel. 
Ár: 64 MFt. Telefon: 06/70/608-5029

Garázst vennék.
06/70/304-8038

Orfűn, Pécsi tó közelében, 50 nm-es, 
nappali+2 hálós, jó állapotú, 
összközműves lakható hétvégi ház 400 nm 
területtel, pincével. Irányár: 24,7 MFt. 
Telefon: 06/70/608-5029
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, jól bejáratott 
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
Fehérhegy családi házas részén, 
kétszintes, 87nm-es, 2,5 szobás, kiváló 
állapotú lakóház, kerttel és garázzsal. 
Iár: 31,5 MFt. Telefon: 06/70/608-5029
Belváros, 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. Iár: 
95 MFt. Telefon: 06/70/608-5029
Kertváros családi házas részén 
180 nm-es, 7 szobás, 2 lakásos /2x90 
nm/ kiváló lakóház, 480 nm kerttel, 
garázzsal, alagsor+tárolóval. Irányár: 
57,5 MFt. Telefon: 06/70/608-5029
Ispitaalján 180 nm felújítandó családi ház 
565 nm-es telken eladó 54,9 MFt-os 
irányáron. Telefon: 06/30/237-5932
Forrás üzletházban jelenleg bérbe 
adott üzlet eladó 25 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 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
Bükkösdi családi házam elcserélném 
kertvárosi, nagyméretű, 1,5 szobás 
panelra. Érdeklődni, délután 15.00-17.00 
között 06/73/378-479, 06/30/711-0753
Pellérden, a szőlőhegyen zártkert 
eladó, 1187 nm, áram, ciszterna, 30 nm 
épülettel. Telefon: 06/20/443-8791

BÉREL-KIAD
Albérletet keresek, minden megoldás 
érdekel. Telefon: 06/70/318-4000
Külföldi cég részére, kiadó ingatlant 
keresek. Telefon: 06/70/318-4000
Irgalmasok utcájában kiadó földszinti, 
35 nm-es lakás vállalkozásnak vagy 
albérletbe. Telefon: 06/20/449-8586
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
Lakhatást biztosítanák kedvező 
feltételekkel hölgynek, aki szükség 
esetén segítségemre lenne, Pécsett. 
Telefon: 06/20/247-1366

ÁLLÁS
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.
Bébiszittert keresünk 2,5 éves 
gyermekünk mellé, alkalmankénti 
napközbeni (7.00-16.00 
között) gyermekmegőrzésre. 
Telefon: 06/30/990-4188
Pécsi munkákra villanyszerelőket 
alkalmazunk. Telefon: 06/20/912-4910
Virágüzletbe alkalmazottat felveszünk. 
Jelentkezni: személyesen önéletrajzzal 
Mezei virág Pécs, Siklósi út 68.

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
67 éves özv. nő keresi társát. 
Telefon: 06/30/793-1153

SZOLGÁLTATÁS
Veszélyes és bármilyen fa 
kivágása, gallyazása garanciával. 
Fiatalítás, fagondozás. Telefon: 
72/213-056, 06/20/339-3645
Sövénynyírás, bozótirtás, telektisztítás. 
Telefon: 06/20/339-3645

Lakásszerviz, WC-tartályok, vízcsapok, 
mosdók, zárak javítása, cseréje. Telefon: 
72/310-671, 06/30/562-7756
Redőny akció! 30-50% kedvezménnyel. 
Új műanyag és alumínium redőnyök, 
nyílászárók, szúnyoghálók, reluxa, 
napellenzők, garázskapuk, árnyékolók 
beszerelése, javítás és motoririzálása. 
Nyugdíjasok további kedvezmény! 
D-roll.hu Telefon: 06/30/295-6555
Szobafestés, mázolás, tapétázás 
fóliázással, bútormozgatással, 
takarítással igény szerint. Precíz 
munka, reális áron. Nyugdíjasoknak 
kedvezmény. Telefon: 06/20/540-9498

KÖNYVELÉS, ADÓBEVALLÁS
Elmaradt könyvelés pótlása, 

önellenőrzés. 06/20/9332-546

Redőny/szúnyogháló akció! 20-40% 
kedvezménnyel! Hőszigetelt/elektromos 
redőny, reluxa, szalagfüggöny, rovarháló, 
napellenző, harmonikaajtó gyártása/
szerelése/javítása. Nyugdíjasoknak 
kedvezmények! Telefon: 06/30/503-3431
Redőnyjavítás garanciával. 
Telefon: 06/30/503-3431
Asztalosmunkák: készítés, javítás, 
zárcsere. Telefon: 06/20/574-9168
Festés-mázolás korrekt áron. 
Telefon: 06/30/697-2416

Festést, mázolást vállalok 
rövid határidőn belül. 

06/30/134-9187

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
Ablak redőnymester: reluxa és 
szalagfüggöny, szúnyogháló, árnyika, 
ajtók, ablakok gyártása, szerelése, javítása 
folyamatos akciókkal. 
Telefon: 72/228-298, 06/20/986-9222, 
www.ablakredonymester.hu
Veszélyes fák és minden más fák 
kivágása, gallyazása garantált minőségben. 
Lombhulladék-elszállítás és fa beszámítás 
lehetséges. Telefon: 06/30/221-9993

Patakparti telek Zengővárkonyban. 
www.zengovarkonyitelek.hu
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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 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

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

Lakatosmunka, kisebb javítások, 
szerelések. Telefon: 06/70/774-1140
Üvegezés, pótgittelés. Telefon: 
06/30/908-0265
Kerítés, támfal, térkő, kőművesmunkák, 
kocsibejáró, kézi földmunka. 
Telefon: 06/20/488-3959
Dugulás-elhárítás, vízvezeték-szerelés, 
wc-, mosdó, mosogató, csaptelep javítások 
kiszállási díj nélkül. Szabó Sándor. 
Telefon: 72/444-073, 06/70/310-8435
Szakember, metszés, koronaalakítás, 
felújítás, kéregkezelés, favágás, 
telepítés. Telefon: 06/20/488-3959
Tetőszigetelés, fedés, bádogos, 
lakatosmunka. Telefon: 06/30/390-4577
Eszter masszőr. Pécs, Megyeri út 
26/1. Telefon: 06/20/471-7628

Lakásfelújítás, kőműves munkák,
hidegburkolást, szobafestést 

vállalunk. 06/30/900-3250

Kaputelefonok szerelése, javítása, 
lépcsőházi hirdetőtáblák. Telefon: 
06/70/244-0400
Redőny, szúnyogháló, szalagfüggöny, 
új megrendelések, javítás, gurtni 
csere. Telefon: 06/70/324-5476
Lakásfelújítás, festés, gipszkartonozás, 
komplett fürdőszoba felújítás, teljes 
körű ügyintézéssel. NORBITECH 
Kft. Telefon: 06/30/214-4307
Kádfelújítás. Telefon: 06/70/548-9372
Kőműves munkákat és bádogos 
munkát forrasztással, garanciával 
vállalok. Telefon: 06/30/341-3165

Szobafestés, mázolás szépen, tisztán, 
bútormozgatással korrekt áron. Telefon: 
06/70/625-6592
Munkát vállalok 10 fős csapatommal, 
kisebb-nagyobb bontás, térkövezés, 
szigetelés, tereprendezés, fűnyírás, 
szemételhordás, lomtalanítást is. Ingyenes 
felméréssel. Telefon: 06/30/099-4254
Vízvezeték-szerelés, csőtörés-, dugulás 
elhárítás. Telefon: 06/20/298-4206
Festés-mázolás, tapétázás, 
homlokzatfestés, lépcsőházak 
festése közületeknek is, garanciával. 
Telefon: 06/20/962-1718

Vízvezeték-szerelés, csőtörés-, dugulás 
elhárítás. Telefon: 06/70/215-9583
Fürdőkád-felújítás kívánt színben, 
garanciával. Telefon: 06/30/259-7123
Csőtörés elhárítása, gázkészülék 
javítása, víz-, gáz-, fűtésszerelés. 
Telefon: 06/30/361-0449
Vízszerelés, villamos javítások, csőtörés 
elhárítása. Telefon: 06/70/774-1140
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
Festést-mázolást vállalok rövid határidőn 
belül. Telefon: 06/30/134-9187
Házi betegápolást keresek. 
Telefon: 06/70/626-5854
Lomtalanítást vállalok egész Baranyában, 
teljes házak kipakolását, szemét elhordást 
és kisebb-nagyobb házkörüli munkát 
pl. tereprendezés, bontás, földmunka, 
metszés, fakivágás, stb. Ingyenes 
felméréssel. Telefon: 06/30/099-4254
Cipzárbevarrás, nadrág-, 
szoknyafelvarrás, egyéb. 
Telefon: 06/30/519-0885
Lakásfelújítás! Csempézés, lapozás 
rövid határidővel, gyors, precíz 
munka. Telefon: 06/30/663-8456
Csőtörés elhárítása, víz-, gáz-, fűtés 
szelése, gázkészülékek javítása. 
Telefon: 06/30/361-0449

VEGYES
Jóslás, rontáslevétel, auraerősítés. 
M. Zsóka Pécs, Citrom u. 2-6. 
I. em. 5. Bejelentkezés előny. 
Telefon: 06/20/287-0135
Kád, mosdókagyló, zuhanytálca, csempe 
felújítása. Telefon: 06/30/294-0144

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

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

Zsolnay és Eozin, Herendi 
Arany, Ezüst felvásárlás

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

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 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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