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Ultramodern kutatólabort nyitott Patacson a Soft Flow

Megújult a Zsírosdombi-kilátó Malomvölgyben

Testkamerát kapnak a Tüke Busz ellenőrei

Összejött a 40 millió, 
új otthonra talál a Nevetnikék Alapítvány:
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A koronavírus-járvány negyedik hul- 
láma egyre nagyobb hatással van 

az országra és a városra is. A hazai 
fertőzési adatok mellett erről az is 
árulkodik, hogy Pécsett is egyre több 
fertőzésről, ezzel párhuzamosan pe-
dig komoly helyi vírusvédelmi óvin-
tézkedésekről is be lehet számolni. 
Az elmúlt hetekben több pécsi óvo-
dában kerültek óvónők és gyerekek 
karanténba és több intézmény is el-
rendelte a kötelező maszkviselést, a 
sok súlyos beteg miatt pedig a pécsi 
Koronavírus Ellátó Központ is újra 
üzemel.  

 l Pernecker Dávid

Nem kíméli a pécsi 
óvodákat és bölcsődéket 
a vírus
Lapzártánkig november 4-én érkezett 
a legfrissebb hír arról, hogy az Apá-
czai Óvoda mindhárom tagóvodájából 
kerültek karanténba kisgyermekek az 
elmúlt napokban. Két gyermekről iga-
zolódott be, hogy elkapta a koronaví-
rus-fertőzést, két további óvodás pedig 
családtagja megfertőződése miatt ke-
rült hatósági járványügyi megfigyelés 
alá. A Teleki Blanka Utcai Tagóvodá-
ban egy munkatárs, a Pákolitz István 
Utcai Tagóvodában egy kisgyermek 
kapta el a fertőzést. Emellett a Me-
zőszél utcában, a kertvárosi Csoda 
Bölcsődében, és az uránvárosi Fészek 
Bölcsődében is egy-egy dolgozó kap-
ta kézhez pozitív teszteredményét, 
karanténba helyezték őket. Utóbbi 
bölcsődében egy gyermekről is beiga-
zolódott, hogy elkapta a fertőzést, rajta 
kívül 6 bölcsődést és egy kisgyermek-
nevelőt helyeztek járványügyi megfi-
gyelés alá.  
Korábban, november 2-án közölte az 
önkormányzat, hogy a Dr. Majorossy 
Imre Utcai Óvodájában az egyik szülő 

jelezte, hogy gyermeke koronavírus-
tesztje pozitív lett. A gyermek október 
26-án volt utoljára az óvodában. A 
tagóvoda az őszi iskolai szünet miatt 
csak egy összevont csoporttal mű-
ködött, 11 gyermek vette igénybe az 
ellátást, akiket a hatóság járványügyi 
megfigyelés alá helyezett. 
Szintén ekkor jelezte az önkormány-
zat, hogy a Mezőszél utcai óvoda egyik 
dolgozójának tesztje is pozitív lett. A 
dolgozó október 27-én volt utoljára az 
óvodában, de aznap nem gyermekcso-
portban látta el feladatait, ezért csak 
ő került karanténba. Ebből az intéz-
ményből egyébként összesen 3 mun-
katárs és 11 kisgyermek került karan-
ténba az elmúlt napokban. 
Az Enyezd Utcai Óvodában október 
29-én nevelés nélküli munkanap kere-
tében egy külsős előadó tartott elsőse-
gélynyújtó tanfolyamot az intézmény 
óvodapedagógusainak, aki később je-
lezte az óvoda vezetőinek, hogy tesztje 
pozitív lett. Az előadáson részt vevő 
pedagógusok közül 8 be nem oltott főt 
járványügyi megfigyelés alá helyeztek 
– közölte az önkormányzat. 
Október 19-én számoltunk be a Pécs-
Ma.hu oldalon arról, hogy rendkívüli 
oktatási szünetet rendeltek el a Páko-
litz István Utcai Óvodában, miután az 
egyik gyermekről beigazolódott, hogy 
elkapta a koronavírus-fertőzést. A vele 
szoros kapcsolatba került 25 óvodás 
járványügyi megfigyelés alá került. 
A karanténnal nem érintett gyerme-
kek számára egyébként valamennyi 
érintett pécsi óvoda biztosítani tudja 
az ellátást, a fertőzéseket követően fer-
tőtlenítették az intézményeket. 

Fertőzés a Dél-Komnál
A pécsi önkormányzat november 2-án 
számolt be arról, hogy a Dél-Kom 
NKft. munkatársai közül többen is 
karanténba kerültek, a cég Siklósi úti 

ügyfélszolgálata emiatt átmenetileg, 
pár napra be is zárt. Az ügyfeleket a 
szolgáltató arra kéri, hogy használják 
az ügyfélszolgálaton kihelyezett kéz-
fertőtlenítőket, az épületen belül pe-
dig viseljenek orrot és szájat eltakaró 
maszkot. Ehhez kapcsolódik, hogy a 
Biokom NKft. a Siklósi úti és a Pécsi 
Köztemetőnél található ügyfélszol-
gálati irodáiban is javasolja a maszk-
használatot. A védőeszközt biztosítják 
azoknak, akik nem hoztak magukkal, 
de használni szeretnék.

Ahol már kötelező a maszk
A Tudásközpont épületében novem-
ber 2-től kötelező a maszk használata 
minden olvasó és a munkavállalók 
számára, a fiókkönyvtárakban pedig 
november 3-tól tették azzá. A Civil 

Közösségek Házában is bevezették a 
kötelező maszkhasználatot. A PTE 
Operatív Stábja szintén november 
2-től szigorította a maszkhasználatot 
a Pécsi Tudományegyetemen: eszerint 
kötelező az orrot és szájat folyamato-
san eltakaró maszk viselése az egye-
tem teljes területén, zárt térben, bár-
mely zárt térben tartott rendezvényen, 
értekezleten, testületi ülésen. Az egye-
temi újság közlése szerint a Klinikai 
Központ területén a maszkhasználatot 
jogszabályi és belső utasítások szabá-
lyozzák, és az általánosnál szigorúbb 
előírások is érvényesülhetnek. Az 
Operatív Stáb határozata amúgy nem 
vonatkozik az egyetem fenntartásában 
álló köznevelési intézményekre, ahol a 
maszk használatát az EMMI iránymu-
tatásai határozzák meg.

Célegyenesben a pécsi kutatók segítségével 
fejlesztett koronavírus elleni orrspray
Október közepén írtuk meg, hogy már a harmadik klinikai 
tesztfázis előtt áll az a Covid-19 elleni szer, melynek fejlesz-
tésében pécsi szakemberek vettek részt. A hatóanyag a kezelt 
sejteket megvédi a vírusfertőzéstől. „Laborkörülmények kö-
zött igazoltuk, hogy az orrcsepp az azelasztin-hidroklorid 
hatóanyaga révén képes lehet a fertőzést, a vírus szaporodását 
megállítani, sőt azokat a sejteket, amiket kezeltünk vele, meg 
is védte a vírusfertőzéstől. Németországban még hátravan a 
harmadik klinikai tesztfázis, és úgy látszik, hogy emberben is 
működni fog, tehát ez egy ígéretes szer” – mondta Kemenesi 
Gábor pécsi virológus. Kemenesi Gábor szerint ugyanakkor az 
mRNS-oltóanyagok a jövőben Magyarországon is előállíthatók 
lesznek. 

Újra üzemel a pécsi Koronavírus Ellátó Központ sürgősségije?
Egészségügyben dolgozók jelezték lapunknak, hogy újra a volt Baranya Megyei Kórhá-
zon belül létrehozott Koronavírus Ellátó Központ (KEK) fogadja a sürgősségi covidos 
eseteket. Megpróbáltunk utánajárni az információnak. Ami biztos: a Klinikai Központ 
honlapja szerint májustól a KEK sürgősségi betegellátást végző részlegét nem működtet-
ték a járványügyi helyzet kedvező alakulása miatt, valamennyi sürgősségi ellátást igénylő 
beteget az Ifjúság útján található Sürgősségi Betegellátó Osztályon fogadtak. A félreérté-
sek elkerülése végett: ettől még maga a központ üzemelt, csupán a sürgősségi részleg ke-
rült vissza a „400 Ágyasra”. Érdeklődtünk a fenntartó Pécsi Tudományegyetemnél, mire 
azt a választ kaptuk, hogy a Klinikai Központban a betegellátás továbbra is folyamatos. 
Kerestük az ügyben az Emberi Erőforrások Minisztériumát és az operatív törzset, választ 
nem kaptunk. Egy Ifjúság útján dolgozó, névtelenségét megőrizni kívánó ápoló viszont 
szintén megerősítette lapunk kérdésére, hogy az elmúlt hónapokban a megszokottnál 
több, súlyos állapotú beteg miatt valóban több pécsi orvost átvezényeltek a koronaví-
rus-részlegre. 

A negyedik hullám Pécsen: egyre több fertőzött, 
óvodások karanténban, kötelező maszk az egyetemen 

   Több orvost is átvezényeltek    Több orvost is átvezényeltek 
a pécsi Koronavírus Ellátó Központbaa pécsi Koronavírus Ellátó Központba
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Az 1956-os forradalom és szabad-
ságharc áldozatai előtt tiszteleg-

ve koszorúzta meg a városvezetés 
az Északi Várfalsétányon található 
kopjafát.

 l Pernecker Dávid
November 4-én az Északi Várfalsétá-
nyon lévő kopjafánál tartottak ünnepi 
megemlékezést az 1956-os forradalom 
és szabadságharc áldozatai előtt tiszte-
legve. Az emlékhelyen a város nevében 
Péterffy Attila polgármester, Nyőgéri 
Lajos alpolgármester és Lovász István 
jegyző helyezett el koszorút. 
„A szabadságunkért, függetlenségün-
kért vívott harcok nem értek véget 
1956. november 4-én, ezt mi, pécsiek 
tudjuk a legjobban. A Mecseki Lát-

hatatlanok még november közepén is 
kitartottak, a végsőkig bíztak abban, 
hogy a világ nyugati fele nem engedi 
el ennek a kicsi, de bátor nemzetnek 
a kezét” – írta az eseményt követő-
en a polgármester Facebook-oldalán. 
Péterffy Attila továbbá kiemelte, hogy 
ígéretéhez híven a város méltó emléket 
fog állítani a pécsi hősöknek: terveik 
szerint december 11-én mutatják be 
a láthatatlanokról szóló dokumen-
tumfilmet, amelynek elkészítésében a 
Pécs Története alapítvány is részt vett 
– írta a polgármester.
A koszorúzáson Balogh Robert pécsi 
író „Ki akar itt hős lenni!?” című írását 
olvasta fel. A teljes szöveg hosszú, de 
nagyon erős, érdemes elolvasni a Pécs-
Ma.hu oldalon. 

A Pintér János Parkmegújítási Program ke-
retében újabb fejlesztés fejeződött be a 

Malomvölgyi Parkerdőben. Ennek leglátványo-
sabb elemeként múlt pénteken átadták a fel-
újított Zsírosdombi-kilátót.

 l Szakács Miklós
Az átadón a Biokom NKft. részéről Meixner Bar-
na ügyvezető igazgató mondta el, milyen mun-
kák is zajlottak a területen az utóbbi hetekben.
– Ez a Malomvölgyi Parkerdő fejlesztésé-
nek második üteme volt – mondta el a városi 
cég vezetője. – Ugyan a közelmúltban átadott 
Sós-hegyi kilátóval ellentétben ez még nem 
volt életveszélyes, de már romlott az állapota, 
kezdett balesetveszélyessé válni, így nagyon is 
időszerű volt a munka, éppen ezért a Zsíros-
dombi-kilátót teljes egészében felújítottuk. A 
közvetlen környezetét is rendbe tették a kollé-
gák, illetve kihelyeztünk egy információs táblát 
is, amin a környékről kaphatnak hasznos tudást 
az ide látogatók. Szintén a második ütem része-
ként tűzrakóhelyeket létesítettünk a tó körül, 
több asztal-pad szettet felújítottunk, és új, fede-
les garnitúrákat helyeztünk ki.

Meixner azt is hozzátette, hogy a 
Pintér János Program ezzel nem áll 

meg.

Már folynak a munkák az Árkád melletti Jáno-
si Engel Adolf téren, és terveik szerint jövőre 

újabb pécsi közterületek bevonásával folytatják 
a programot.
Csaba István önkormányzati képviselő – aki sa-
ját képviselői keretéből is támogatta a Malom-
völgyi Parkerdőben zajló munkákat – a felújított 
kilátó előtt állva arról beszélt, hogy ez egy olyan 
fejlesztés, ami minden pécsit érint.
–  Úgy is mondhatnám, hogy ez nem egy válasz-
tókerület-specifikus projekt, hiszen Pécs egészét 
érinti – nyilatkozta. – Malomvölgy ugyanis egy 
olyan hely, ahova sokan és sokszor jönnek ki. 
Ezeknek a munkáknak köszönhetően még több 
pécsi polgár, és még több ide látogató turista 
számára lesz egy nagyon kedvelt kirándulóhely.
A parkerdőben a munkák már idén tavasszal 
elkezdődtek, akkor egy közel 6 kilométeres 
sétaút kapott új kavicsborítást és a sétányra 
belógó növényzetet is megmetszették. A fej-
lesztések tényleges első ütemének keretében a 
Malomvölgyi kettes tónál egy homokos plázst 
alakítottak ki 10 napozóággyal, illetve egy ját-
szóteret is építettek a Málomi-tó félszigetén – 
itt később, látva, hogy a játszótér nagyon ked-
velt hely lett, egy új mérleghintát is telepítettek. 
A Biokom munkatársai felújították a Barát-
ság-átjárót, és kibővítették az alsó, úgynevezett 
horgász-parkolót. A tó köré ekkor új padok és 
hulladékgyűjtők is kikerültek.
A Malomvölgyi Parkerdő körüli fejlesztések ösz-
szköltsége mintegy 14 millió forint volt, ehhez 2 
millió forinttal járultak hozzá a területileg érin-
tett önkormányzati képviselők saját keretükből.

Az ’56-os forradalom 
áldozataira emlékeztek

Megszépült a Zsírosdombi-kilátó is a Malomvölgyi-tó mellett
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A napokban kezdte tesztelni a vál-
lalat a rendszert, mellyel vissza 

lehet követni az ellenőröket ért in-
zultusokat, illetve megvizsgálhatják, 
szakszerű volt-e az eljárás, az adott 
intézkedés.

 l PécsMa.hu

Az eszköz 12 órás folyamatos üzem-
módra képes, Full HD felbontású 
képet készít, ám hangot nem rögzít. 
A közösségi közlekedés több szerep-
lője is használja, a tapasztalatok pedig 
pozitívak – derül ki a Tüke Busz Zrt. 
lapunkhoz eljuttatott közleményéből.

Mint írják, az ellenőri intézkedések 
kapcsán többször érkezett jelzés, észre-
vétel a társasághoz, amely „a közösségi 
közlekedést igénybe vevő utasok és a 
Tüke Busz Zrt. jegyellenőrei közötti 
nézeteltérésre, incidensre világított rá”.
Mivel a konfliktusos helyzeteket utólag 
nehéz rekonstruálni, így a problémás 
helyzetekben a testkamera által készített 
felvétel egyértelmű, objektív bizonyíté-
kot adhat a panaszok kivizsgálásához – 
hangsúlyozza a közlekedési vállalat.
A rendszer tesztelésével pedig a társa-
ság azt várja, hogy az ellenőrzések so-

rán az utasok részéről növekszik majd 
az együttműködési hajlandóság. 

„Egyúttal csökken az 
ellenőrzések miatti 

konfliktushelyzetek, viták, 
félreértések száma”.

A Tüke Busz Zrt. úgy véli, a testkamera 
látványának, a videófelvétel készítésé-
re való figyelemfelhívásnak visszatartó 
ereje számos konfliktus elkerüléséhez 
járulhat hozzá – zárul a közlemény.

Lakossági kezdeményezésre indult 
el, majd a terület önkormányzati 

képviselője és a Biokom is becsatla-
kozott a munkába, aminek eredmé-
nyeként egy új közösségi teret alakí-
tottak ki a Vince utcában.

 l Szakács Miklós
Az egykori kesztyűgyár irodaépüle-
te mögött kezdett munkába az egyik 
közeli cég munkatársa, Illés Zoltán 
az év elején. A Vince utca melletti kis 
zöldfelület rendkívül elhanyagolt volt, 

ő pedig arra gondolt, egy kis takarítás, 
szépítés után remek közösségi tér vál-
hat belőle.
– Amikor észrevettem, hogy milyen 
szép is lehetne, elkezdtem felgereb-
lyézni, kigazolni a területet – mondta 
el Illés Zoltán. – Rengeteg szemetet 
szedtem fel, korábban sokan hulladék-
lerakónak használták. A célom az volt, 
hogy miután megszépül, a kollégákkal 
kiülhessünk oda reggelizni, vagy akár 
ebédszünetben egy kicsit kikapcsolód-
hassunk.

Egy idő után rájött, egyedül 
nem lesz egyszerű ez a 

feladat.

A szemétszedés után azonban az el-
szállításnál akadályokba ütközött. Nem 
talált senkit, aki ezt saját hatáskörben 
elvitte volna, így saját költségén két 
konténernyit vitetett el. Utána kereste 
meg azt az egyesületet (Pöttyös Macs-
ka), amely már évek óta rendezi meg a 
környéken a Vince Patak Regattát.
– Azt láttam, hogy az egyesület gyor-
sabban tud elintézni néhány dolgot, 
amit én egyedül csak nehézkesen tud-
tam volna – árulta el Illés Zoltán. – 
Megkaptam Horváth Tamás képviselő 
úr telefonszámát. Amikor megkeres-
tem, nyitott volt arra, hogy megoldást 
találjunk. Sikerült a Biokomnál elin-
tézni, hogy küldjenek újabb konténert, 
később a városi cég munkatársai is 
megjelentek, és ők is munkához láttak. 
Azóta sikerült minden hulladékot eltá-
volítani. Kerültek ki padok, szemetes 
is. Önköltségen korábban két zsáknyi 
rétivirág-magkeveréket is kiszórtam.
Horváth Tamás, a terület képviselője 
lapunk érdeklődésére azt mondta, a 
legnagyobb öröm számára az, hogy 
egy lakossági kezdeményezésből fejlő-
dött ki ez a mikro-projekt.

– Amikor megkerestek a helyiek, 
örömmel álltam az ügy mellé – nyi-
latkozta Horváth. – A képviselői 
keretemből is támogattam a mun-
kát, így kerülhetett ki néhány pad és 
hulladéktároló is. A következő lépés, 
hogy találjunk egy megfelelő nevet 
a kis parknak. Erre már meg is van 
az elképzelés, remélem, hamarosan 
ez ügyben is tudunk továbblépni.  
A munka nagyjából készen van, ta-
vasztól kezdve ki lehet ülni oda, hogy 
egy kicsit kikapcsolódhasson az em-
ber a napi rohanás közepette. A Pöty-
työs Macska Egyesület jóvoltából az 
egyik, nem túl esztétikus falra egy 
„freskó” is fel fog kerülni, ez pedig azt 
hiszem, még színesebbé teszi ezt a kö-
zösségi teret.
Illés azt is elmondta, azért a jövőben is 
lesz még munka a kis parkban. Például 
a kaszálás.
– Nagyon szeretném, ha itt nem sze-
gélyvágóval nyírnának – fejtette ki Il-
lés. – Erről már beszéltem is a Biokom 
illetékeseivel. Sokkal jobb lenne kézi 
kaszával nyírni a füvet, így a zöldfelü-
let is egészségesebben tudna erősödni, 
arról nem is beszélve, hogy a levágott 
füvet is egyszerűbb utána összegyűj-
teni.
A teljes cikket a PécsMa.hu oldalon ol-
vashatják el.

Testkamerát kaphatnak a Tüke Busz ellenőrei

Egyetlen ember erőfeszítésével indult: új közösségi térrel bővült Pécs

Kevesebb nézeteltérést eredményezhet a fejlesztés Kevesebb nézeteltérést eredményezhet a fejlesztés 
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November 2-án adták át a dán Foss 
Analytical anyavállalat helyi kép-

viseletének, a Soft Flow-nak a pécsi 
kutatólaborját, ahol a cég munkatár-
sai néhány héten belül ultramodern 
körülmények között folytathatják a 
munkát. Az összesen 6 millió eurós, 
Patacson megvalósult beruházás a 
magyar kormány támogatásával, a 
Pécsi Tudományegyetem (PTE) stra-
tégiai együttműködésével valósult 
meg. 

 lMatoricz Tekla
– A Soft Flow 2010 körül a gödöl-
lői NAIK Mezőgazdasági Biotech-
nológiai Kutatóintézettel közösen 
létrehozott egy magyar innovációt, 
amely egyedülálló volt az élelmiszer-
biztonság területén. Ahhoz, hogy 
ebből világsiker legyen, szükség volt 
egy olyan piaci szereplőre, aki képes 
ezt a találmányt eladható termékké 
fejleszteni, ismeri a potenciális vevő-
ket. A dán Foss és közöttünk kiala-
kult együttműködés kézzelfogható 
eredménye a saját mikotoxin anali-
tikai eljárásunk, a világ első teljesen 
automatizált multi-mikotoxin mé-
rőműszere. Ez jól szemlélteti, miért 
soroljuk vállalati értékeink közé azt, 
hogy elsők szeretünk lenni – mond-
ta el a rendezvényen dr. Armbruszt 
Simon, a Soft Flow Kft. ügyvezető 
igazgatója.
Kiemelte, ez a műszer csak a kezdet a 
nagyszerű termékek sorában, melyek 
Pécsről indulnak majd világ körüli 
útjukra; valamint úgy fogalmazott: az 
új épületben csodák fognak születni, 
amikre minden pécsi és minden ma-
gyar büszke lehet.
Továbbá elmondta, az anyavállalattal 
rendkívül sikeres volt az együttműkö-
dés, illetve hangsúlyozta, hogy fiatal 
pécsi kollégáit a rengeteg szakmai si-
ker elérése mellett magas képzettségi 
szintjük is jellemzi, amire a vállalat 
büszke lehet.
– A magyar szellemi termékek meg-
reformálták a természettudomány 
legkülönfélébb területeit, bátran kije-
lenthetjük, hogy a világ vezető kuta-
tócsoportjai tele vannak magyarokkal. 
Biztosíthatom önöket arról, hogy a 
természettudományok terén a legfiata-

labb generáció semmiben sem marad 
el a nagy elődöktől.
A magyar természettudományos kuta-
tás nem arra predesztinált, hogy ver-
senyképes legyen, hanem arra, hogy a 
világ előtt járjon. 

Nekünk pedig itt, ebben a 
létesítményben erre minden 

lehetőségünk meglesz.

Az állami támogatásért, a Foss belénk 
fektetett bizalmáért, a PTE együttmű-
ködéséért köszönet jár, de a legna-
gyobb hála a kollégáimat illeti, akik 
között vannak hazatelepültek, olya-
nok, akik kivándorlás helyett min-
ket választottak, de amerikai, horvát, 
orosz, indiai kutatók is erősítik az egy-
re bővülő csapatot. Nagyon büszke va-
gyok, hogy mindez itt, Pécsett jöhetett 
létre – fogalmazott Armbruszt Simon.
Kim Vejlby Hansen, a Foss Analyti-
cal vezérigazgatója is felszólalt az ün-
nepélyes átadón. Arról beszélt, hogy 
november 2-a történelmi jelentőségű 
nap, hiszen az anyacég és a pécsi vál-
lalat globális viszonylatban is fontos 
munkát végez az élelmiszer- és takar-
mányanalitika terén, innovatív és okos 
technológiákkal válaszol a folyamato-
san változó igényekre. Végül hangsú-
lyozta, hogy a pécsi céggel kapcsolat-
ban nagyon jó eredményeket remél, 
várja a közös munkát az új épületben.
– Repkednek a fogalmak: innováció, 
kutatásfejlesztés, magasabb hozzá-
adott értékű munkahely. Mindez itt, 
Pécs nyugati városrészében, a mai 
naptól az egész Dél-Dunántúl részére 
a valóságot jelenti, holott három éve, 
mikor a dán cégóriás úgy döntött, 
hogy itt kíván fejleszteni, akkor ez még 
csak reménység volt. A Soft Flow-nak 
hála Pécs és a térség az itt képzett, ma-
gas színvonalú munkaerőt meg tudja 
tartani. A jövő megkezdődött a mai 
napon, itt – mondta az átadón Hoppál 
Péter országgyűlési képviselő.
Szijjártó Péter külgazdasági és külügy-
miniszter az eseményen arra emlékez-
tetett: a kétmilliárd forintos pécsi beru-
házáshoz az állam mintegy 770 millió 
forint támogatást nyújtott, ennek nyo-
mán a cég 90 új munkahelyet hoz létre a 
meglévő 31 mellett. Beszédében továb-

bá kiemelte, hogy a kormány komoly 
erőforrásokat mozgósított és mozgósít 
annak érdekében, hogy a termeléso-
rientált gazdaság mihamarabb előre 
tudjon lépni legalább egy lépéssel, és 
kutatásfejlesztés által vezérelt gazdaság-

gá váljon. Az ünnepélye átadón többek 
között részt vett Pécs polgármestere, a 
városi önkormányzati képviselő-testü-
let több tagja, a PTE rektora és kancel-
lárja, a Soft Flow Kft. alapítója, a cég sok 
munkatársa is.

Átadták a Soft Flow ultramodern pécsi kutatólaborját

Armbruszt SimonArmbruszt Simon

A cég 90 új munkahelyet hoz létreA cég 90 új munkahelyet hoz létre

Az új kutatólabor épületeAz új kutatólabor épülete
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Dobpergés, ováció, itt van e havi programaján-
lónk! Persze a teljesség igénye nélkül. 

 lMatoricz Tekla

Halloweenkor nem volt elég a 
borzongás?
Az első igazi nagy magyar horrorfilm – a helyi Hor-
ror Stories of Pécs csapat alkotásain kívül, akik szin-
tén forgattak október 31-ről is –, a díjnyertes Post 
Mortem vetítése még borzongatóbbá teheti ezt az 
időszakot. A film az első világháború utáni fagyos 
télre vezet bennünket, ahol Tomás, a fiatal vándor-
fotós (Klem Viktor) abból próbál megélni, hogy ha-
lottak utolsó fényképét készíti el a családjuk körében. 
Egy tízéves kislány (Hais Fruzsina) hívására eljut egy 
kis faluba, ahol szokatlanul sok munkája akad, és 
egyre több természetfeletti jelenséggel találkozik. 

A kísértetek nem akarnak békében élni 
az élőkkel…

Éjszakai tárlatjárat
Különleges kalandot ajánlunk a Cella Septichora 
Látogatóközpontban: izgalmas séta a kivilágítatlan 
ókeresztény temető föld alatti labirintusában, garan-
táltan misztikus élmény sötétben, csupán egy fejlám-
pa fényével. A programon való részvétel regisztráci-
óhoz kötött, amely az eseményt megelőző napon, 17 
órakor zárul. A séta időtartama egy óra. Dátumok: 
november 12., 19., és 26.; 18 óra. 

Új koncertsorozat indul 
a Kodály Központban
A Zsolnay Örökségkezelő NKft. kiemelt program-
jai: november 10-én új koncertsorozat indul Kodály 
High Fidelity néven, ennek első fellépője a Kol-

lár-Klemencz Kamarazenekar; 13-án Pintér Béla és 
Társulata Vérvörös Törtfehér Méregzöld című előa-
dása látható a Kodály Központban; az E78-as kon-
certteremben 19-én triplakoncert várja a közönséget, 
de 11-én, 20-án, 25-én és 26-án is lesz zenés-táncos 
mulatság. Még több részlet a PécsMa.hu-n. 

500 pécsi kisiskolás 
a Márton-napi lampionos 
felvonuláson
A Pécsi Német Önkormányzat szervezésében 500 ál-
talános iskolás diák vonul majd fel november 11-én 
a város főterén. A részt vevő gyerekek a Koch Valé-
ria Iskolaközpontba, a Belvárosi Általános Iskolába 
vagy a Testvérvárosok Terei Általános Iskolába jár-
nak. Érdemes csatlakozni a menethez, a látvány és a 
hangulat garantált.

Ünnepel a Bóbita Bábszínház
Alapításának 60. évfordulóját ünnepli a Bóbita bá-
begyüttes, valamint 40. születésnapját a hivatásos 
bábszínházzá vált Bóbita. A jeles eseményekre em-
lékezve díszelőadással készülnek a pécsi közönség-
nek, illetve mindazok számára, akiknek élete részét 
képezte vagy képezi a teátrum. November 26-án 
mutatják be a Háry János dal- és bábjátékot a Kodály 
Központban.

Nemes Csaba festőművész kiállítása 
a Zsolnay-negyedben
Az Alakváltás névre keresztelt tárlat egy több mint 
30 éve alakuló életmű áttekintése: közel száz mű-
vön keresztül tart tükröt a nézőnek, hogy közelebb 
kerüljön az örök kérdés megválaszolásához: kik is 
vagyunk mi? Egészen november 28-ig megtekint-
hető.

Ismét meghirdette a tavaly óriási sikert arató 
épületfestő gyermekrajzpályázatát a Zsolnay 

Örökségkezelő NKft., így 2021-ben is fiatalok alko-
tásai varázsolnak ünnepi hangulatot Pécsre. A leg-
szebb rajzok a dzsámi homlokzatán elevenednek 
meg az adventi időszakban.

 l PécsMa.hu
Az őszi Zsolnay Fényfesztivál után már nem kell 
sokat várni, hogy újra fényalkotások ragyogják be a 
pécsi belvárost, ezúttal az ifjú tehetségek mutatkoz-

hatnak be – olvasható a ZSÖK lapunkhoz eljuttatott 
közleményében.
Mint írják, idén újdonság lesz, hogy a pályázat kor-
határát kiterjesztették a szervezők, így már négy kor-
osztály nevezhet: óvodások, alsó tagozatos tanulók, 
felsős diákok és középiskolások.
A rajzok elkészítéséhez a dzsámi mintasablonját 
használhatják a fiatalok, amit tetszés szerint szí-
nezhetnek, lehetőleg úgy, hogy a rajzok kövessék az 
épület formavilágát, legyenek minél részletesebbek 
és színesebbek. Az alkotásokat személyesen, postáz-
va, vagy szkennelve lehet eljuttatni a szervezőknek 
november 19-ig.
A pályázatokból egy előválogatást követően kate-
góriánként 30-30 művet digitalizálnak a szervezők, 
amiket a dzsámi homlokzatán csodálhatunk meg ad-
vent második, harmadik és negyedik hétvégéjén. A 
művek felkerülnek a gyerekrajzpalyazat.hu oldalra, 
ahol szavazhatunk arra, ki nyerje a közönségdíjat. A 
szavazatokat december 10-e, 17 órától december 20-
a, 17 óráig lehet gyűjteni. A közönségszavazás mel-
lett a szakmai zsűri is kiválasztja minden korosztály 
legjobb alkotását.

A nyertesek értékes jutalomban 
részesülnek.

Így lehet leadni a műveket!
A pályázat beküldésének határideje november 19-e, 
24 óra.
Az alkotásokat elektronikusan szkennelve a gyerek-
rajz@zsn.hu e-mail-címre lehet küldeni vagy sze-
mélyesen a Zsolnay Kulturális Negyed, Zsolnay In-
fopont&Shopban leadni, illetve postán a 7626 Pécs, 
Felsővámház u. 52. címre eljuttatni. 
A felhívás részletei és a mintasablon az adventpecs.
hu oldalon található.

A jövő kis fényfestői teszik szebbé idén is a karácsonyvárást

5+1 dolog, amit ne hagyjunk ki novemberben!

A dzsámi lesz a kicsik adventi vásznaA dzsámi lesz a kicsik adventi vászna
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A TEACH Interreg-projekt keretében 
az eszéki Nansen Dijalog Centar 

és a pécsi Emberség Erejével Alapít-
vány szakemberei horvát és magyar 
pedagógusokkal olyan oktatási prog-
ramokon dolgoznak, amelyek segítik 
a kultúrák közötti párbeszédet és 
tanulást. A napokban a programban 
részt vevő egyik oktatási intézmény, 
a Pécsi József Nádor Általános Isko-
la, Gimnázium, Szakiskola, Techni-
kum és Szakképző Iskolában tartot-
tak kiállításmegnyitóval egybekötött 
sajtótájékoztatót.

 l Nimmerfroh Ferenc
A programban 8 általános és közép-
iskola összesen 20 pedagógusa és 300 
diákja vesz részt 2020. július és 2022. 
június között. A projekt során többek 
között poszterkiállítás, interaktív tér-
kép, társasjáték, e-learning kurzusok, 
tananyagot vizsgáló kutatás és mód-
szertani kézikönyv készül. A projekt 
eredményeit konferencia keretében 
mutatják be 2022 év első felében Pé-
csen. A részt vevő iskolák 5000 euró 
értékben kapnak korszerű informa-
tikai eszközöket. A kertvárosi József 
Nádor iskolában megrendezett múlt 

szerdai eseményen kiállították a ma-
gyar és horvát diákok által készített 
húsz nagyméretű posztert, amelyek a 
diákok szemén keresztül mutatják be a 
lakóhelyüket.

A vándorkiállítás első 
állomása a pécsi intézmény. 

A kiállítás megnyitóját követően a diá-
kok vetélkedőn vettek részt, amelynek 
feladatai az esélyegyenlőséghez és a 
sokszínűséghez kapcsolódtak.
A sajtótájékoztatón Körömi Attila, az 
iskola tanára, a projekt egyik koor-
dinátora elmondta, nemcsak az in-
formatikai eszközök miatt pályáztak, 
hanem azért is, hogy szűkebb környe-

zetükben, az iskolában, és a világban 
kevesebb frusztráció, feszültség és 
agresszió legyen, és hogy „jobbak le-
gyünk és megtanuljunk együttműköd-
ni egymással”. Szerinte ez tanulható, de 
sok munkára van hozzá szükség. 
Nyirati András, a projekt vezetője az 
Emberség Erejével Alapítvány kép-
viseletében arról beszélt, hogy a pro-
jekt erősen küzdött az indulása óta 
eltelt egy évben a járványhelyzet és az 
online oktatás kihívásaival, de most 
nagyon örülnek, hogy végre tudnak 
eredményt felmutatni. Elmondta, a ki-
állítás posztereinek felét horvát, a má-
sik felét magyar iskolák diákjai hozták 
létre. Hangsúlyozta, azért pályáznak 
együtt iskolákkal, mert úgy gondolják, 
hogy a civil szervezetek erőforrásokat 
tudnak hozni az erőforrásokban sze-
gény magyar oktatási rendszerbe, és 
egy másfajta tudást is meg tudnak mu-
tatni. Szerinte fontos az is, hogy a pro-
jekt során fel tudják hívni a figyelmet 
a szűkebb régióban, magyar és horvát 
Baranyában a meglévő kulturális sok-
színűségre, annak történelmi mély-
ségeire, és az ebből fakadó értékekre, 
melyek sokszor nem tudatosulnak, 
annyira természetesek.

TEACH: horvát–magyar projekt a sokszínűség jegyében

Folyamatosan lehet arról olvasni, 
hogy a magyar egészségügyben 

egyre több szakember hiányzik. Saj-
nos nincs ez másként a Pécsi Tudo-
mányegyetem Klinikai Központ (PTE 
KK) Gyermekgyógyászati Klinika On-
kohematológia Osztályán sem. Re-
mek csapat várja a szakmai kihívá-
sokra vágyó, motivált, gyerekszerető 
ápolók és ápolónők jelentkezését. 

 lMatoricz Tekla 
Dr. Ottóffy Gábor osztályvezető egye-
temi adjunktus lapunknak arról szá-
molt be, hogy az utóbbi időben több 
nővér távozott az onkológiáról: többen 
babát várnak, vagy már szülési sza-
badságukat töltik, mások nyugdíjba 
mentek. 

Jelenleg 7 nővér dolgozik 
az osztályon, a cél az lenne, 
hogy 3-4 fővel bővüljön a 

létszám.

Mint az orvos elmondta, sajnos nehe-
zen találnak új dolgozókat, hiszen az 
egyetem gyakorlati alaptantervének 
változása miatt a szakápolói pályát 
választó hallgatók már nem töltenek 
náluk szakmai gyakorlatot, így nem 
ismerkednek meg személyesen az 
osztállyal, és fenntartással lehetnek az 
ottani munkával szemben, tarthatnak 
tőle.

– Sajnálatos ez a körülmény, hiszen ha 
a korábbiakhoz hasonlóan a hallgatók 
eljönnének hozzánk néhány hétre, azt 
látnák, hogy ez egy nagyon jó és ösz-
szetartó csapat, illetve milyen izgalmas 
szakmai kihívásokat is jelent itt lenni. 
Az osztályon dolgozni különleges do-
log, hiszen az itt gyógyuló gyerekek hó-
napokig állnak kezelés alatt, így velük és 
a szüleikkel is nagyon szoros kapcsolat 
alakul ki, aminek vannak hátrányai, de 
több az előnye. Az itt fekvő kis betegek 
ugyanúgy szeretnek játszani, nevetni, 
beszélgetni, az onkológia alapítványá-
nak programjain részt venni, nem kell 
tartani attól, hogy állandó rossz hangu-
latban telnének a napjaink. Majdnem 
egy évtizeden keresztül volt egy nagyon 
stabil csapatunk, amit óvtunk, védtünk, 
vigyáztunk rá: csapatépítőkön képzett 
trénerek segítségével próbáltuk feltár-

ni és megoldani évi rendszerességgel a 
problémákat, megfelelő létszám esetén 
kommunikáció és konfliktuskezelés 
témákban tartottunk képzéseket, a ki-
égés megelőzése céljából szupervízió 
zajlott nővéreknél és orvosoknál is. Azt 
szokták mondani a kollégáim, hogy 
nagyon közvetlen kapcsolat, kölcsönös 
bizalom van az itt dolgozók között. Ha 

valakit érdekel az állás, de bizonytalan, 
akár próbanapra is eljöhet hozzánk.  
Egyébként e-mailben a szepesi.agnes@
pte.hu címen és a központi telefonszá-
mon is várjuk a jelentkezéseket – fejtet-
te ki Ottóffy Gábor. 
Lengyel Dóra már szakmai gyakorlata 
alatt eldöntötte, hogy a gyermekonko-
lógián szeretne dolgozni, ennek pedig 
már több mint 10 éve. Mint elmondta, 
elsősorban a nagyon beteg gyermekek 
meggyógyításában rejlő szakmai kihí-
vás vonzotta. Hangsúlyozta, a kollégái 
az első pillanattól fogva segítették a be-
illeszkedésben.
„Sajnos egy laikusnak az a kép jöhet 
le az osztályról, hogy mivel nagyon 
beteg gyerekeket gyógyítunk, állandó 
a szomorúság. De én azt látom, hogy 
a mindennapokban megtaláljuk a 
pozitívumot, rengeteg a sikerélmény, 
amikor valaki hazakerül a családjához 
az nagyon sokat hozzáad a mi boldog-
ságunkhoz is” – vélekedett az ápolónő.

A PTE KK Gyermekgyógyászati Klinika Onkohematológia Osztálya 18 
ággyal működik, éves szinten 30-40 újonnan diagnosztizált rosszindulatú 
daganatos vagy leukémiás gyermeket kezelnek, akiknek a nagyobb része – 
körülbelül 80 százaléka – meggyógyul és eléri a felnőtt kort, sőt, 70 felett 
van azoknak a gyermekeknek a száma, akiknek a szüleit kezelték gyermek-
korukban az osztályon. A gyógyíthatatlan betegek számára otthoni hos-
pice-szolgálatot biztosítanak. Az osztályon ellátott az országos beteglét-
számnak körülbelül 15 százaléka, Baranya, Somogy, Tolna és Zala megye 
tartozik a pécsi intézményhez.

Vár egy jó csapat: ápolóhiánnyal küzd a pécsi gyermekonkológia

Nehezen találnak új dolgozókatNehezen találnak új dolgozókat

A diákok egy vetélkedőn is részt vehettek A diákok egy vetélkedőn is részt vehettek 
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A legjobb kísérleti nagyjátékfilm 
díját kapta az indiai Uruvatti 

Nemzetközi Filmfesztiválon a fiatal 
pécsi filmes első egész estés alkotá-
sa. A művészeti seregszemlén több 
mint 400 nevezett mű közül válasz-
tották programjukba Helstáb Martin 
Zazongpari című filmjét.

 l PécsMa.hu

Számos elismerést gyűjtött már be 
animációs rövidfilmjeivel a pécsi 
Helstáb Martin, új, másfél órás alko-
tásán öt és fél éve dolgozott. A film 
premierje október 9-én volt egyszerre 
három nemzetközi filmfesztiválon: a 
győzelmet elhozó indiain, a spanyol 
fantasy filmek fesztiválján, valamint 
Uruguayban, az El Salto függet-
lenfilm-szemlén.

Végül a fesztiválok 
eredményét a zsűri egy 

online díjátadón jelentette 
be, a magyar rendező 

egyedi formába öntött, 
szórakoztató stílusát 

emelték ki.

A fiatal alkotó – aki jelenleg a pécsi 
egyetem dokumentumfilm-rendező 
szakának hallgatója – pécsi stúdi-
ójában saját maga építette díszle-
tek közt, egy zöldháttérrel befedett 
garázsban dolgozott a filmjén, az 

utómunka két évet vett igénybe. Az 
alkotás több filmfesztivál program-
jában is versenyben van a hónapban: 
a Párizsi Fantasy Fesztiválon, Indiá-
ban a Tagore Filmfesztiválon, továb-
bá egy szingapúri seregszemlén is 
bemutatják.

Martin Pošta cseh digitális mű-
vészeti producer és művésze-

ti vezető, a világhírű prágai Signal 
Fényfesztivál alapító-igazgatója és 
kurátora. És nem mellesleg ő volt az 
idei Zsolnay Fényfesztivál Light Art 
fényfestőverseny zsűrijének elnöke. 
A szakember jó élményekkel távo-
zott Pécsről és rendkívül pozitív vé-
leménnyel van a várost és a rendez-
vényt illetően is. Mindezt lapunkkal 
meg is osztotta. 

 l PécsMa.hu
Nemrég ért véget a népszerű prágai 
esemény, emiatt nem tudtunk előbbi 
időpontot egyeztetni az egyébként is 
elfoglalt Martin Poštával. Így most, 
néhány héttel a Zsolnay Fényfesztivál 
után kértük ki a véleményét első pécsi 
tartózkodása, és természetesen a ren-
dezvény kapcsán.
Mint mondta, habár a viszonylag 
sűrű program miatt nem látott min-
dent Pécsből – főként a művészet 
iránt érdeklődik – nagyon tetszett 
neki a város: az építészet, a Zsol-
nay-negyed, az atmoszféra. Úgy fo-
galmazott, szerinte mindenképp ér-
demes lesz visszatérnie, hiszen annyi 
mindent érdemes még felfedezni és 
a Zsolnay Fényfesztivált is szívesen 
újra átélné.

– Pozitív meglepetés volt számomra a 
fesztivál közreműködőinek profizmu-
sa, és habár néhány magyar, digitális 
művészettel foglalkozó szakemberről 
már hallottam, de most sok fiatal, szá-
momra eddig ismeretlen ember mun-
káját is megnézhettem.
Tervezem, hogy a jövő évi Signal 
Fényfesztiválra is meghívom majd né-
hányukat – mondta Martin Pošta.
Arról is beszélt, hogy a kiállításokat 
illetően fókuszba helyezték a magyar 
alkotókat, ami számára remek lehető-
séget adott az itteni szakmai felfede-
zésre. Hangsúlyozta, hogy a verseny-
ben megfelelő volt az egyensúly a helyi 
és külföldi résztvevők száma között.
A jövőre tekintve azt a tippet adta a 
Zsolnay Fényfesztivál szervezőinek, 
hogy ne akarjanak túl nagyra nőni: 
mint mondta, saját rendezvénye kap-
csán azt tapasztalja, hogy annyi a lá-
togató – ami természetesen nagyon 
elismerő is –, hogy a túl nagy tömeg 
miatt néha kevésbé élvezhetők a finom 
művészi részletek. Úgy fogalmazott, 
nehéz elérni a kellő intimitást, amit 
egy-egy alkotás maximum néhány 

emberrel közösen való megtekintése 
ad, ha rengeteg az érdeklődő az adott 
teremben. Hozzátette, annak termé-
szetesen nagyon örül, hogy ennyi em-
bert megmozgat a digitális művészet.
– Összefoglalva, nagyon színvonalas 
fesztivált szerveztek a pécsiek, csak így 
tovább! Jó volt látni a magyar alkotók 

remekül működő közösségét is és azt, 
hogy a digitális művészet területén moz-
gók mind összegyűltek erre az esemény-
re. Nagyra értékeltem a nappali fényben 
is megtekinthető installációkat, ez oly-
annyira inspiráló, hogy valószínűleg a 
saját fesztiválunkban is ellopjuk majd az 
ötletet – mondta végezetül nevetve.

Nagy siker a pécsi Helstáb Martin első egész estés filmje
A Zazongpari egy kísérleti fan-
tasy film egy szerzetesről, akit egy 
rejtett erdőbe küldenek, hogy fel-
keresse a legnagyobb szellemeket, 
ám nem várt találkozások nehezí-
tik útját.

„Pécs atmoszférája nagyon tetszik, 
a Zsolnay Fényfesztivál igazán inspiráló, csak így tovább!”

Martin PoštaMartin Pošta

Helstáb Martin Helstáb Martin 
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Egy komoly és nagyon alattomos 
kór került fókuszba: az idült vese-

betegségben (chronic kidney disea-
se, CKD) szenvedők hazai számának 
pontosabb meghatározása, valamint 
hosszú távon a betegek egészség-
ügyi ellátásának javítása érdekében 
kezdi meg közös kutatását a Pécsi 
Tudományegyetem az AstraZeneca 
gyógyszergyártó hazai leányvállala-
tával – közölte a PTE.

 l PécsMa.hu

CKD: veszélyes, 
ismeretlen, de gyakori
Az idült vesebetegség kifejezetten alat-
tomos, kevésbé ismert betegség, mely 
sokáig nem okoz észlelhető tüneteket, 
úgy rombolja az érintettek szervezetét, 
hogy azok észre sem veszik. Az alul- 
diagnosztizált kórképek közé tartozik, 
miközben az előrehaladottság függvé-
nyében akár 14-szeresére is növelheti a 
szív-érrendszeri károsodás kockázatát 
– derül ki a PTE közleményéből.

Szinte észrevétlenül 
a legveszélyesebb 
és a leggyakoribb 

népbetegségek közé került.

Az érintettek száma nem csak Ma-
gyarországon, szerte a világon mere-
deken emelkedik. Ennek hátterében az 
életmódot és az egészségi állapotot be-
folyásoló civilizációs jelenségek állnak: 
elöregedő társadalmak, egyre több a 
magas vérnyomással, cukorbetegség-
gel élő – utóbbi pedig az összes CKD-s 
eset több mint 50 százalékáért felelős.
Ráadásul a vesebetegségben szenve-
dők kezelése és gondozása a legdrá-
gább egészségügyi szolgáltatások közé 

tartozik – áll az egyetem közleményé-
ben.

Hány embert érint?
Mint írják, hazánkban eddig nem 
készült pontos felmérés a CKD-ban 
szenvedők számáról, ezért a PTE és 
az AstraZeneca együttműködésének 
kiemelt célja, hogy pontosítsák a je-
lenleg 1,5 millió főre becsült beteg-
számot a közlemény szerint. A PTE és 
az AstraZeneca szakemberei a projekt 

során a meglévő adatok segítségével 
azt hasonlítja össze, hányan voltak az 
elmúlt években olyan betegek, akikről 
a laboratóriumi vizsgálatok igazolták, 
hogy idült vesebetegségben szenved-
nek, és hányan olyanok, akiket a valós 
orvosi dokumentációban rögzítettek 
mint idült vesebeteg. 
Ha jelentős eltérés található a két ered-
mény között, jelzi: nagyobb figyelmet 
kell fordítani a betegségre, hiszen akár 
jóval többen is lehetnek, mint eddig 
becsülték az orvosok – írja a pécsi 
egyetem.

Ezt az úgynevezett 
adatbázis-elemzéses 

módszert a későbbiekben 
hasonló betegségek 

vizsgálatára is használják 
majd.

Az együttműködés további célja, hogy 
kialakítsák a helyi kezelési protokollt, tu-
dományos konferenciákon, oktatásokon 
ismertessék, milyen betegséggel állunk 
szemben. Az együttműködési megál-
lapodást prof. dr. Miseta Attila, a PTE 
rektora és Kuuno Vaher, az AstraZeneca 
Közép-európai klaszter igazgatója írta 
alá november 3-án, Pécsett.

Az AstraZenecával kötött együttműködési megállapodást a pécsi egyetem

A Fusion 213-as nevű repülőgép prototípusa csütörtök délután szállt 
fel először a Pécs-Pogányi Nemzetközi Repülőtéren. Ez lehet az első 

teljesen magyar gyártású repülő, amely megszerezheti az Európai Re-
pülésbiztonsági Ügynökség (EASA) típusalkalmassági bizonyítványát.

 l Szakács Miklós
A címbeli szűzfelszállás azért is volt nagyon fontos, mert így újabb nagy 
lépéssel került közelebb ahhoz a Magnus Aircraft Zrt., hogy rendelkezzen 
egy olyan géppel, amely alkalmas lesz az úgynevezett PPL (Private Pilot 
Licence) képzésre, amely a pilótaképzés alapja.
A cég korábbi gépe, a Fusion 212-es az UL kategóriába tartozik, amelynek 
felszállási tömeghatára 472,5 kilogramm – épp ezért nem alkalmas a PPL 
képzésre. A Fusion 213-as azonban már egy magasabb, LSA (light-sport 
aircraft) kategóriába sorolható, itt már a megengedett felszállási tömeg el-
éri a 600 kilót.
Az alapot a prototípushoz ugyan az előző modell szolgáltatta – külsőleg 
hasonlít is az elődre –, azonban 

több fontos változtatást hajtottak végre a tervezés, 
kivitelezés során.

A Fusion 213-as szerkezete például jóval erősebb, azért, hogy a nagyobb 
felszállási tömeget, és a műrepülhetőséghez kapcsolódó +6G-s terhelést is 
jobban bírja. Míg a korábbi modellnél csak a gép törzsében volt üzem-
anyagtartály, addig az új prototípusnál a félszárnyakba is került, ezzel je-
lentősen megnőtt a hatótávolsága, 1000 kilométernél is többet képes meg-
tenni a repülő. A fülkeergonómiát is megváltoztatták a tervezők. A Fusion 
213-as jóval komfortosabb, kilátás és kezelhetőség szempontjából is szintet 
lépett. A Magnus már elkezdte az új repülőgép NVRF (éjszakai repülési 
képesség) kialakításának előkészítését. A legnagyobb kihívás pedig az lesz, 
hogy tanúsítani tudják műrepülésre – ez új, nagyobb teljesítményű és mű-
repülhető motor installálását is szükségessé teszi. 
A felszállásról készített videónkat a PécsMa.hu oldalon nézhetik meg.
Fotó: Magnus Aircraft Zrt.

Sikeres volt a szűzfelszállás, bemutatkozott a Magnus Aircraft új repülője

Miseta Attila és Kuuno Vaher a megállapodás aláírásakorMiseta Attila és Kuuno Vaher a megállapodás aláírásakor

A felszállás fontos lépés volt a cég életébenA felszállás fontos lépés volt a cég életében
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Több ezer ember támogatásának 
és természetesen az önkéntesek, 

valamint az ügy mellé álló nagy-
követek hihetetlen, fáradhatatlan 
kampányolásának hála jó hírről szá-
molhatunk be: megmenekült a pécsi 
kórházban ápolt gyermekekért létre-
jött Nevetnikék Alapítvány.

 lMatoricz Tekla
A csapat működése azért került ve-
szélybe, mert a Nyár utcai kórházrész-
leg bezárásával az önkéntes nevettetők 
elveszítik irodájukat, ahol az új tagok 
interjúztatása és képzése folyik, illetve 
ahol a mesefalfestésekhez és játékké-
szítésekhez szükséges eszközeiket tá-
rolják.
„Mivel minden gyermekosztály a Jó-
zsef Attila úti részlegre zsúfolódik, ne-
künk már nem találnak egy akkora he-
lyet sem, mint a korábbi, pedig már azt 
is rég kinőttük. Ahhoz, hogy folytatni 
tudjuk a munkánkat veletek együtt, az 
önkénteseknek és az eszközöknek is 
szükségük van egy helyre” – írták az 
alapítványi honlapon.
Szerencsére éppen a kórház épületével 
szemben találtak egy eladó ingatlant. 
Így aztán, hogy ne kelljen feladniuk 13 
éve tartó tevékenységüket, a Nevetni-
kék Alapítvány tagjai májusban gyűj-
tésbe kezdtek. Első körben 6 millió 
forintról volt szó, aztán újabb csavar 
következett a sztoriban: kiderült, nem 
elég az önrész, a banki hitelkérelmet 
elutasították, így a kiszemelt új otthon 
teljes vételárát és a részleges felújítás-
hoz szükséges összeget – összesen 40 
millió forintot – kellett az adományo-
zóknak összedobni, méghozzá október 
31-ig.

Ez pedig sikerült! 

Mint azt a Nevetnikék Alapítvány ku-
ratóriumi elnöke és programkoordi-
nátora, Kőműves Glória lapunknak el-

mondta: az látszott, hogy a házat meg 
fogják tudni vásárolni, hiszen a vételár 
– 27 millió forint – már október 25-éig 
összejött, azonban az utolsó pillanatig 
folytatták a nagyszabású kampányt, 
hiszen az ingatlant mindenképpen fel 
kell újítani ahhoz, hogy tényleg hasz-
nálatba tudják venni.
– Iszonyúan fáradtak vagyunk, de 
nem tudom elmondani, mennyire 
örülünk. Egy nappal a határidő előtt, 
október 30-án estig 40 millió 300 ezer 
forint jött össze. Nem csak online és 
személyes kampányt folytattunk, ren-
geteg tévés és rádiós interjún, többféle 
adománygyűjtő rendezvényen is túl 
vagyunk többek között. Mindenkinek 
szeretnék köszönetet mondani, aki 
hozzájárult a sikerünkhöz: tagjaink-
nak, külsős nagyköveteknek, adomá-
nyozóknak, a nekünk szurkolóknak 
– mondta el lapunknak Kőműves Gló-
ria. 
Sokan Facebook-profilképük megvál-
toztatásával kampányoltak, de helyi 
nagykövetek – köztük orvosok, szülők, 
korábbi betegek, vállalkozók, civilek, 
újságírók –, sőt nem csak pécsi zeneka-
rok, színészek is a gyűjtés mellé álltak.
– Fantasztikus érzés, hogy szinte az 
egész ország mellénk állt. Nem csak 
a miénk, hanem egy óriási közösség 
öröme ez. A ház árát össze tudtuk 
gyűjteni a saját, az önkénteseink, il-

letve a nagykövetek ismeretségi köre-
in keresztül. Akkor azonban megállt 
kissé a dolog, nem tudtunk már több 
posztszöveget kitalálni, a mellénk ál-
lókat hogyan motiválni a kampányo-
lásra, mindenki elfáradt. Ahhoz tehát 
muszáj volt bővíteni a kört, hogy a ma-
radék 13 millió is meglegyen. Ehhez 
kellett a helyi és országos média, így 
nekik is hálával tartozunk. Jól mutatja 
az összefogást, hogy a maradék pénz 
gyakorlatilag 4 nap alatt jött be, míg a 
korábbi összegek lassabban érkeztek – 
fejtette ki Kapitányné Légrádi Éva, az 
alapítvány mentora és a gyűjtés másik 
főszervezője.
A végső határidőig, október 31-ig 
összesen 41.480.542 forint érkezett 

be a bankba az alapítvány javára. 
Nemsokára indul a munka, a héten 
várják az építészmérnököt, novem-
ber végéig pedig szeretnék elkezdeni 
a jelenleg életveszélyes villamoshá-
lózat cseréjét. Márciusig szükség lesz 
a tető és a padló felújítására is, va-
lamint a falak renoválása is tervben 
van. Természetesen a kissé romos 
házból nem lesz palota, ehhez ke-
vés a 13 millió forint, azonban arra, 
hogy tavasszal be tudjanak költözni, 
ennyi is elég lesz a kalkuláció szerint. 
Az alapítvány az info@nevetnikek.
hu e-mail-címen várja olyan építési 
vállalkozók jelentkezését, akik eset-
leg hozzájárulnának valamilyen for-
mában a felújításhoz.

Megcsinálták: összejött a 40 millió, 
új otthonra talál a Nevetnikék Alapítvány!

A Nevetnikékről
2008 óta vannak jelen az alapítvány önkéntesei a kis betegek mindennapjaiban, hogy kreatív és zenés foglalkozása-
ikkal, vicceikkel, társasjátékokkal, vagy néha „csak” a gondolatokat a betegségről elterelő beszélgetéssel örömtelibbé 
tegyék a kezelés idejét a számukra, megnevettessék őket. A cél minden esetben az, hogy ha bekerül egy gyermek a 
kórházba, akkor minden nap legyen játszótársa, aki oldja a feszültségét, picit elfeledteti vele, hol is van épp. Az ala-
pítvány önkéntesei 13 éve dolgoznak fáradhatatlanul a Pécsi Gyermekklinikán, sőt 2019 óta már a Kaposvári Kórház 
gyermekosztályát is folyamatosan látogatják. 5000 kis beteg arcára csaltak már mosolyt. 2000 különböző foglalkozást 
tartottak már a bent fekvő gyerekeknek. Összesen 1000 csendeskönyvet, ördöglakatot és repülőt gyártottak le eddig, 
de interaktív mesefalat is létrehoztak már. Most pedig nagy álmuk vált valóra: a felújítás után az önkéntesek saját „ott-
honukból” járhatnak majd be a kórházba, hogy továbbra is együtt nevessenek a fiatal páciensekkel.

Kapitányné Légrádi Éva és Kőműves GlóriaKapitányné Légrádi Éva és Kőműves Glória
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Letették az alapkövét annak a re-
habilitációs és regenerációs köz-

pontnak, amellyel a Rátgéber László 
által létrehozott Nemzeti Kosárlabda 
Akadémia „utolsó láncszeme” is a he-
lyére kerülhet. A várhatóan jövő má-
jusra megépülő intézmény dr. Hepp 
Ferenc nevét fogja viselni.

 l Szakács Miklós
A múlt keddi eseményen Szijjártó Pé-
ter külgazdasági és külügyminiszter is 
beszédet mondott, amelyben hossza-
san méltatta Rátgéber Lászlót – derül 
ki az akadémia beszámolójából.
– Vannak azok a kiválóan képzett em-
berek, akiknek remek terveik vannak, 
illetve vannak azok a zsenik, akiknek 
vannak vízióik. Aztán vannak azok a 
zsenik, akik ezeket meg is tudják va-
lósítani. Önöknek Pécsett nagy sze-
rencséjük van, mert Rátgéber László 
az utóbbiakhoz tartozik. Ha ez nem 
lenne így, akkor nem állna itt az or-
szág legjobb Nemzeti Kosárlabda 

Akadémiája, és nem tudná tovább 
bővíteni a létesítményt – fogalmazott 
a miniszter.

A Nemzeti Kosárlabda 
Akadémia vezetője arról 

beszélt az alapkőletételkor, 
hogy ez a következő lépés 
afelé, hogy nagy dolgok 

történhessenek.

– Pontosan tudom, mennyire fontos a 
megfelelő rehabilitáció, napjainkban 
ugyanis az nyeri a versenyeket, aki 
hamarabb kipiheni magát – mondta 
Rátgéber László.
A Dr. Hepp Ferenc Rahabilitációs és 
Regenerációs Központ az akadémiai 
épülettömb tőszomszédságában fog 
megépülni, és célját tekintve a fiatal 
kosárlabdázók még professzionálisabb 
felkészítését hivatott segíteni. Azt is el-
mondta Rátgéber László, hogy a néva-
dásnál miért épp a magyar válogatott 

mellett korábban 32 éven át 
dolgozó orvosra esett a válasz-
tás.
– Nagy szerencsém volt, hogy 
ilyen emberekkel dolgozhat-
tam együtt – emlékezett vissza 
arra a 15 esztendőre az akadé-
mia vezetője, amikor a nem-
zeti csapat mellett dr. Hepp 
Ferenccel karöltve ténykedett 
a válogatott sikereiért. – Egé-
szen más erkölcsi normákat 
képviseltünk mi annak idején, 
mint most, és ha Feri most is 
köztünk lenne, nagyon sokat 
tudna segíteni. Sokat látott 
ember volt, aki mindig nagyon 
szerényen viselkedett, miközben óri-
ási tudása volt. Édesapja, a „nagy” dr. 
Hepp Ferenc a kosárlabda magyaror-
szági kezdeményezője, a Testnevelési 
Főiskola igazgatója, a nemzetközi szö-
vetség, a FIBA pénzügyi bizottságának 
elnöke volt, az egyetlen magyar, aki 
bekerült a sportág springfieldi szen-

télyébe, a Hall of Fame-be! Fia egész 
életét az édesapja árnyékában élte le, 
ő volt nekem az, aki az állandóságot 
képviselte a válogatottnál. Nagyon kö-
szönöm a családjának, hogy beleegye-
zett abba, hogy ez a központ az ő nevét 
viselhesse, biztos vagyok benne, hogy 
méltó lesz dr. Hepp Ferenchez.

Az NKA Universitas PEAC női kosárlabdacsapata eddig 
erőn felül teljesít az idei szezonban. A bajnokágban 

csupán az Euroliga-résztvevő Szekszárd otthonában nem 
tudott nyerni Csirke Ferenc együttese, az Európa Kupá-
ban pedig két körrel a csoportküzdelmek vége előtt jó 
esélye van a továbbjutásra.

 l Szakács Miklós
Az már az előző szezonban is érezhető volt, hogy a PEAC 
háza táján szemmel látható fejlődés indult el. Nemcsak ami 
a játékot, hanem ami az eredményességet illeti – és persze 
egy élvonalbeli csapat esetében ez utóbbi rend szerint min-
dent felülír. A Magyar Kupa legutóbbi kiírásában például 
négybe jutott a Pécs, és bár a bajnokságban „csak” a hetedik 
hely jött össze, azonban gyakorlatilag az egész szezon során 
harcban állt a négybe jutásért az együttes. Csak a klubot súj-
tó példátlan betegség-, és sérüléshullám gátolta meg abban 
a PEAC-ot, hogy meg tudja koronázni a 2020/21-es évadot.

Az azonban idén nyáron egyértelmű volt, 
hogy egy-egy jó igazolással az új szezon még 

szebb sikereket hozhat. 

Ennek első lépéseként szeptemberben selejtező útján jutott 
be Csirke Ferenc együttese a második számú nemzetközi 
kupa csoportkörébe. Ott egyáltalán nem egyszerű kvartett-
ben találták magukat Sarokék, hiszen két török és egy izraeli 
gárda lett az ellenfél.
Négy forduló után azonban úgy áll a dolog, hogy teljesen 
reális esély van a pécsi továbbjutásra is, ehhez igazából 
a hátralévő két mérkőzésből egyet kellene megnyernie 
Wentzeléknek. Ennek fényében különösen jól jön az most 
a PEAC-nak, hogy válogatott szünet következik, október 
eleje óta ugyanis nagyüzemi tempóban követték egymást 
a bajnoki és nemzetközi kupameccsek. Az elmúlt bő egy 
hónapban hét bajnoki és négy EK-meccs volt terítéken.  

A nemzetközi kupában eddig 2 győzelem, 2 vereség a mér-
leg, de mivel a csoport kiegyenlített, és a végén a négyesek 
első két helyezettjei mellett a legjobb harmadikak is mehet-
nek tovább, valóban a saját kezében a PEAC sorsa.
Ami pedig a bajnoki szereplést illeti? Ott aztán végképp 
nem lehet ok a panaszra. Az eddigi hét forduló során hat-
szor nyertek Csirke Ferenc tanítványai – csupán az Euro-
ligában érdekelt Szekszárddal nem bírtak. Jelenleg ez a ta-
bella harmadik helyére elég, és az igazat megvallva, nézve 
az eddigi meccseket és a mutatott játékot, teljesen reális és 
megérdemelt ez a dobogós pozíció.
Most két hét szünet következik, így lehetőség nyílik arra, 
hogy az apróbb sérüléseket rendbe tegyék a csapatnál. 
Aztán újult erővel vághat neki a következő feladatoknak a 
PEAC. És ha így folytatja, könnyen lehet, hogy hosszú idő 
után ismét érmes együttesnek szoríthatnak majd a pécsi 
drukkerek.

Elhunyt 
Csaba Ferenc 
labdarúgóedző

A PVSK egykori játékosát, a 
klub női labdarúgócsapa-

tának korábbi edzőjét 68 éves 
korában, egy közlekedési bal-
esetben érte a halál – számolt 
be a szomorú hírről a PVSK no-
vember másodikán.

Csaba Ferencnek már a szülei is 
kötődtek a PVSK-hoz. Édesap-
ja alapította meg a klub torna-
szakosztályát, édesanyja pedig 
tornászként sportolt ott. Csaba 
Ferenc aktív játékosként tagja 
volt az 1978/79-es évadban baj-
nokságot nyert PVSK NB II.-es 
labdarúgócsapatának. Balszélsőt 
játszott, gyorsasága, rúgótech-
nikája kiváló volt. Később edző 
lett, a PMFC női labdarúgócsa-
patánál is dolgozott, onnan ke-
rült a PVSK-ba.
Hivatalosan 2004 novemberében 
az ő vezetésével alakult meg a 
PVSK-ban a női labdarúgó-szak-
osztály. Egész életében a labda-
rúgásért, egészen pontosan a 
magyarországi és a pécsi női lab-
darúgásért dolgozott. Az ő mun-
kája nyomán került fel az NB I.-
be a PVSK női labdarúgócsapata 
a 2000-es évek második felében.

Rehabilitációs központtal bővül a Rátgéber Akadémia

Óriási elánnal kezdte a szezont a PEAC, 
ennek még nagyon szép vége is lehet

Fotó: peacpecs.huFotó: peacpecs.hu

Fotó: MTI/Kiss DánielFotó: MTI/Kiss Dániel
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Siposné Bikali Éva, Pécs 10. választókerületének képviselője fogadóó-
rát tart november 9-én a képviselői irodában (Perczel Miklós utca 2.). 
A részvétel előzetes egyeztetéshez kötött, amit az alábbi elérhetőségeken 
lehet jelezni. A maszk használata kötelező. Elérhetőségek: telefonszám: 
+36/302107785; e-mail: bikali.eva@ph.pecs.hu

Auth István, Pécs 9. választókerületének képviselője fogadóórát rendez 
november 11-én, 16.00–18.00 között a Megyeri út és a Mártírok úti ke-
reszteződésnél található Flamingo Café nevű étteremben. A téma Ispitalja 
városrész fejlesztései. 

Fogadóóra

Tisztelt Pécsi Választópolgárok!

Pécs Megyei Jogú Város Helyi Választási Iroda szavazatszámláló bizottsági 
tagok jelentkezését várja december 15-ig. A jelentkezési lap és a nyilatkozat 
a gov.pecs.hu internetes oldal „Címlapja” alatt érhető el.

Az eredetben kitöltött és aláírt nyomtatványok benyújthatók postai úton 
vagy munkaidőben (hétfő–csütörtök 8.00–16.00, péntek 8.00–13.30) az 
alábbi címen: Pécs Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala, Szervezési 
és Jogi Főosztály, Szervezési Csoport, 7621 Pécs, Széchenyi tér 1. 

Bővebb információt, felvilágosítást a Választási Iroda munkatársai a 
72/533-928 és a 72/533-943 telefonszámokon adnak.

Pécs, 2021. október 20. Dr. Lovász István s.k., jegyző, HVI vezető

Jelentkezés szavazatszámláló 
bizottsági tagnak

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése november 16-án 9 
órai kezdettel ülést tart a Városháza nagytermében, a 7621 Pécs, Széchenyi 
tér 1. szám alatt. A közgyűlés nyilvános, azon bármely állampolgár jelen 
lehet.

Közgyűlés

A Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § 
alapján pályázatot hirdet a Városközponti Óvoda Bornemissza Gergely Ut-
cai Tagóvoda óvodapedagógus munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkal-
mazotti jogviszony. A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.
A munkavégzés helye: Baranya megye, 7624 Pécs, Bornemissza Gergely 
utca 3.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges fel-
adatok: óvodai nevelés.
Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a 
Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelke-
zései az irányadók.
Pályázati feltételek: főiskola, óvodapedagógus, magyar állampolgárság, 
büntetlen előélet, erkölcsi bizonyítvány az állás betöltésekor, foglalko-
zás-egészségügyi alkalmasság.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: végzettséget iga-
zoló dokumentum másolata.
A munkakör betölthetőségének időpontja: a munkakör legkorábban 
2021. december 1. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2021. november 23.
A pályázatok benyújtásának módja: postai úton a pályázatnak a Város-
központi Óvoda címére történő megküldésével (7624 Pécs, Budai Nagy 
Antal utca 5. ). Kérik a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban sze-
replő azonosító számot: I./580-1/2021, valamint a munkakör megnevezé-
sét: óvodapedagógus.
A pályázat elbírálásának módja, rendje: az intézményvezető munkálta-
tói jogkörében dönt. A pályázat kiírója fenntartja a jogot, hogy a pályázatot 
eredménytelennek nyilvánítsa.
A pályázat elbírálásának határideje: 2021. november 24.

Álláspályázat

Állandó véradási lehetőség:  
Pécsi Regionális Vérellátó Központ 
(Pacsirta u. 3.) 
Telefon: +36 72 215-634 vagy 
+36 72 211-920
Véradási időpont: hétfő, csütörtök: 
8.00–17.00; kedd, szerda, péntek: 
8.00–15.00
Külső véradási helyszín: Autó City 
Skoda (Schroll József u. 3.), november 11., 9.30–11.30 
Véradáshoz hozza magával a személyazonosító igazolványát, lakcím- és 
tb-kártyáját. 

Véradás november 8–14.
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 ÄAz OMV MaxxMotion Super 100Plus teljesíti a Worldwide Fuel Charter 
(WWFC) üzemanyagokra vonatkozó legmagasabb (6. kategória) szintű elő-
írásait.
 ÄMagyarországon a MaxxMotion Super 100Plus kiemelkedően magas minősé-
get nyújtó üzemanyagnak számít. 
 ÄA WWCF 6-os üzemanyagok lehetővé teszik, hogy a motor a lehető legala-
csonyabb károsanyag-kibocsátás mellett a maximális hatásfokkal működjön.

Az elmúlt években az iparági szabványok és követelmények hatalmasat fejlőd-
tek. Ezeket figyelembe véve az OMV fontos lépést tett és bizonyította, hogy a 
MaxxMotion Super 100Plus prémium benzin az elvárások növekedése mellett is 
változatlanul a legmagasabb elvárható minőséget nyújtja. 
A MaxxMotion Super 100Plus benzin ugyanis továbbra is megfelel a WWFC 
(Globális Üzemanyagkarta) legmagasabb, 6-os kategóriájú besorolásának. Túl 
azon, hogy a besorolást a világ legnagyobb jármű- és motorgyártó szövetségei 
hagyják jóvá, a TÜV AUSTRIA AUTOMOTIVE is megerősítette, hogy az üzem-
anyag megfelel a Karta legmagasabb szintű minőségi elvárásainak. 
A rendkívül szigorú kritériumok teljesítése bizonyítja, hogy az alacsonyabb kate-
góriájú termékekkel szemben a MaxxMotion Super 100Plus jobb eredményeket 
mutat a teljesítmény és a kibocsátás területén, amiről már a hazai járművezetők 
is meggyőződhetnek*. Az OMV a MaxxMotion 100 Plus prémium üzemanyagot 
kizárólag közvetlenül a schwechati finomítóból szállítja a magyarországi töltőál-
lomásokra.
A Worldwide Fuel Charter 1998-ban jött létre, hogy a gépjárművek igényeinek 
megfelelően világszerte harmonizálja az üzemanyag minőségét. A WWFC át-

fogó magyarázatot ad az üzemanyagminőség különböző jellemzőiről és azok-
nak a jármű kibocsátására gyakorolt hatásairól. A dokumentumot Globális 
Üzemanyagkarta Bizottsága dolgozta ki, amelyben világ minden régiójából 
képviseltetik magukat olyan szakemberek, akik tagjai valamely gépjármű- és 
motorgyártók szövetségnek.  

A MaxxMotion Super 100Plus a legjobb választás a 
legfejlettebb motortechnológiákhoz
A WWFC és a jármű- és motorgyártó szövetségek munkájának fontos ré-
sze, hogy az egyre növekvő követelményeknek megfelelően harmonizálják az 
üzemanyagok minőségét. „A fejlesztéseink célja egyértelműen az volt, hogy 
az OMV MaxxMotion üzemanyagok tökéletesen megfeleljenek a modern 
motortechnológia igényeinek és a változó vásárlói elvárásoknak. Örülünk, 
hogy OMV MaxxMotion Super 100Plus üzemanyagunk megfelel a legmaga-
sabb követelményeknek, ami egyben fejlesztési munkánk számára is kiváló 
visszajelzés” – nyilatkozta Nikolai Schubert, az OMV termékfejlesztési igaz-
gatója. 
Az OMV novemberben a prémium üzemanyagokat egy akcióval is népszerűsíti. 
Akik a hónap folyamán 30 liter MaxxMotion üzemanyagot tankolnak az OMV 
VIVA töltőállomáson, azokat vendégül látják egy frissen őrölt VIVA kávéra, vagy 
egy helyben készült forró teára.

*Az előnyöket a gépjármű, a vezetési szokások és a motor műszaki állapota befo-
lyásolja, és az EN 228 szerinti helyi minimumkövetelményeket teljesítő üzemanya-
gokkal való összehasonlításra vonatkoznak.

A Globális Üzemanyagkarta 6-os, 
legmagasabb kategóriájának teljesítése megerősíti 
az OMV MaxxMotion csúcsminőségét

2021. november 8.pécsi hírek 13



LAKÁS
Melinda utcában, 2 szobás, 53 nm-es, 
II. emeleti, műanyag ablakos, erkélyes  jó 
állapotú lakás. Ár: 17,9 MFt. 
Telefon: 06/30/929-9180 
Petőfi Sándor utcában, II. emeleti, 
36 nm-es, felújított műanyag 
ablakos téglalakás. Ár: 16,9 MFt. 
Telefon: 06/30/929-9180     
Pécs – Kertvárosban, I. emeleti, 40 nm-es 
1,5 szobás, jó állapotú panellakás. Ár: 
15,9 MFt. Telefon: 06/30/929-9180

Eladó ingatlanokat 
KERESÜNK 

ügyfeleink részére!
Hívja Kósa Katit! Most! 

06/20/964-5482
www.kosaingatlan.hu

Acsády I. utcában 47 nm-es, 2 szobás 
lakás eladó. Irányár: 18,3 MFt. Telefon: 
06/30/906-7323
Attila utcai, 64 nm-es, 2,5 szobás, 
erkélyes, első emeleti, felújított lakás eladó. 
Iár: 28 MFt. Telefon: 06/30/906-7323

Dobó István utcában, 
II. emeleti, 30 nm-es,  műanyag 

ablakos, felújított téglalakás. 
13,5 MFt. 06/30/929-9180

Új építésű 2 lakásos, kertkapcsolatos 
társasházi lakás kertvárosban eladó. 
3 szobás, étkezős, 106 nm, garázsos, 2 
teraszos. Iár: 63,9 MFt. 
Telefon: 06/30/906-7323
Tompa Mihály utcában, felújított, 
34 nm-es garzonlakás+barkácsműhely. 
Irányár: 18,3 MFt. Telefon: 
06/30/9115-968

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.

Köztársaság térnél, 3 szobás, felújított, I. 
emeleti 72 nm-es lakás, plusz egy 22 
nm-es garzonlakás lehetőségével, 
parkolóval.  Irányár: 34,9 MFt. Telefon: 
06/70/608-5029
Kertváros, Nevelési Központ közeli, 
Nagy Imre úti I. emeleti, 40 nm-es, 
1,5 szobás, jó állapotú panellakás.  
Irányár: 16 MFt. Telefon: 06/70/608-5029

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

INGATLAN
Kertes családi ház eladó. Pécs, Komlói út 
22/1. Ár: 28 MFt. Telefon: 06/30/710-4660
Kertvárosi, 2 szobás, önkormányzati 
lakást cserélnék 1,5 szobás kertvárosi 
önkormányzatira, megegyezés 
szerint. Telefon: 06/20/291-4364
Bogád-Homoktetőn, 2 szintes, 71nm-es, 
3 szobás lakóház. Ár: 17,5 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

Bokor utcában 286 nm-es családi ház 
eladó, 485 nm telken. Szintenként 3 szoba, 
nappali, konyha, fürdő, WC. Alagsorban 
garázs, kazánház, mosókonyha. Irányár: 
67,5 MFt. Telefon: 06/30/906-7323
Tiborc utca, Szigeti út között 200 nm-es, 
kétszintes családi ház 475 nm 
telekkel eladó. Irányár: 53,5 MFt. 
Telefon: 06/30/906-7323
Közép-Deindolban, 130 nm-es, 
4 szobás, külön bejáratú, kétszintes 
családi ház, garázzsal, udvarral, eladó. 
Iár: 35,99 MFt. Telefon: 06/30/9115-968
Keszüben, polgári stílusú, átlagos 
állapotú, 140 nm-es, 4 szobás családi ház, 
garázsokkal, nagy műhellyel eladó. Iár: 
64,99 MFt. Telefon: 06/30/9115-968
Régi Kertvárosban, kétszintes, kétlakásos, 
teljesen külön bejáratú (152+88 nm), 
nagy teraszos szép családi ház, 
melléképülettel, garázzsal eladó. Iár: 
89 MFt. Telefon: 06/30/9115-968
Kozármislenyben kiváló állapotú, 
340 nm-es, nappali+3 szobás, gázfűtéses, 
nagy erkélyes, garázsos, családi ház eladó. 
Iár: 96 MFt. Telefon: 06/30/9115-968
Postavölgyben 2235 nm-es, 
összközműves telek pincés kisházzal 
eladó 7,85 MFt-os irányáron. 
Telefon: 06/30/237-5932
Gyárvárosban kiadó irodák, 
csarnokok, raktárak felújított napelemes 
csarnokban, 800–2200 Ft/nm+ÁFA 
irányáron. Telefon: 06/30/237-5932
Tettye park alatti, 1+2x1/2 szobás, 
kiváló állapotú, 89 nm-es társasházi 
lakás, kert kapcsolattal, gázcirkó 
fűtéssel, garázs lehetőséggel. Irányár: 

26,9 MFt. Telefon: 06/70/608-5029
Pellérdi szőlőhegyen eladó, egy 
980 nm-es telek tele szőlővel, 
gyümölcsfákkal, rajta egy 42 nm-es házzal. 
A tetőtér beépíthető, a szomszédban már 
családi házak vannak. Villany a házban, a 
vízellátás jelenleg ciszternáról megoldott. 
Iár: 8,5 MFt. Telefon: 06/30/237-5932
Pogányban 300 nm-es 3 szintes medencés 
ház 1865 nm-es telken eladó 99 MFt-os 
irányáron. Telefon: 06/30/237-5932
Szigeti úton eladó egy 250 nm-es 
felújítandó ház, 815 nm-es 
telken 59,2 MFt-os irányáron. 
Telefon: 06/30/237-5932
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
Fehérhegy családi házas részén, 
kétszintes, 87 nm-es, 2,5 szobás, kiváló 
állapotú lakóház, kerttel, és garázzsal. 
Irányár: 31,5 Ft. Telefon: 06/70/608-5029
Értékbecslést vállalok. 
Telefon: 06/70/318-4000

BÉREL-KIAD
Pécsen, a Wass Albert úton, külön 
bejáratú, összkomfortos, bútorozott, 
gázfűtéses szoba, konyha, fürdő albérletbe 
kiadó. Egy dolgozó személy részére. Előtte 
személyes elbeszélgetés. Ár: 53 EFt 
rezsivel. Telefon: 06/70/236-2877
Kiadó lakásokat családi házakat 
keresek ügyfeleim részére. 
Telefon: 06/70/318-4000
Albérletet keresek, minden 
megoldás érdekel. 06/70/214-066

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

TÁRS
Társamat keresem 52 férfi. 
Telefon: 06/30/273-3688

50% Vénusz társközvetítő. Pécs Citrom 
u. 2–6. I. em. 5. Telefon: 06/20/287-0135
Szívem, rajongásomat, 
megbízhatóságomat adnám 
utazás kedvelő, 40-60 hölgynek. 
regnihcsim@gmail.com

SZOLGÁLTATÁS
Gázkészülék javítás. Telefon: 
06/30/253-9894
Favágás alpintechnikával, vagy 
emelőkosárral, cégeknek egyéb 
kosaras munkák. Várhelyi. 
Telefon: 06/20/371-7019

D&D Árnyékolástechnika!
Ajtók-, ablakok-, redőnyök, szúnyog-

hálók fából, műanyagból.
Nyugdíjasoknak 10% kedvezménnyel, 

és további őszi akciók.
06/20/624-2420

Villanyszerelés, hibaelhárítás. Telefon: 
06/30/276-4137
Parkettacsiszolás, parkettázás, 
PVC-padlózás. Telefon: 72/713-320, 
06/30/227-7427
Villanyszerelés. Telefon: 06/30/340-8824
Veszélyes és bármilyen fa kivágása 
garanciával, alpintechnikával. Szállítás, 
fabeszámítás lehetséges. Telefon: 
06/20/339-3645, 72/213-056

Családi házak felújítása, homlokzati 
hőszigetelése. Telefon: 06/20/442-7602
Hidegburkolást, festést, homlokzati 
hőszigetelést, vizes falak szigetelését, 
átalakítását vállalom, gyors határidővel, 
garanciával. Telefon: 06/70/679-1927
Bőrkabátkészítés, javítás, motorosruha 
javítás. Telefon: 06/20/467-5193
Szobafestést, mázolást, homlokzatfestést 
vállalok. Takarítással, fóliázással, 
bútormozgatással. Reális áron. Hívjon 
bizalommal. Telefon: 06/30/685-5453

Lakásfelújítás, kőművesmunka, 
hidegburkolás, 

szobafestés+mázolás.
06/30/900-3250

Redőnyszerelés, javítás, gurtni csere. 
Telefon: 06/30/859-8118
Csőtörés elhárítása, gázkészülék 
javítása, víz-, gáz-, fűtésszerelés. 
Telefon: 06/30/361-0449

Építési telek Zengővárkonyban. 
www.zengovarkonyitelek.hu
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Redőnyjavítás garanciával. 
Telefon: 06/30/503-3431
Kisebb kőművesmunkák, 
burkolások, javítások vállalása. 
Telefon: 06/30/747-8872
D-roll. 30–50% kedvezménnyel. Új 
műanyag és alumínium redőnyök, 
nyílászárók, szúnyoghálók, reluxa, 
napellenzők, garázskapuk, árnyékolók 
beszerelése, javítás és motoririzálása. 
Nyugdíjasok további kedvezmény! 
d-roll.hu Telefon: 06/30/295-6555
Redőny/szúnyogháló akció! 20–40% 
kedvezménnyel! Hőszigetelt/elektromos 
redőny, reluxa, szalagfüggöny, rovarháló, 
napellenző, harmonikaajtó gyártása/
szerelése/javítása. Nyugdíjasoknak 
kedvezmények! Telefon: 06/30/503-3431
Bőrkabátkészítés, javítás, motorosruha 
javítás. Telefon: 06/20/467-5193

KÖNYVELÉS, ADÓBEVALLÁS
Elmaradt könyvelés pótlása, 

önellenőrzés. 06/20/9332-546

Lakásszerviz, WC-tartályok, vízcsapok, 
mosdók, munkalapok, zárak javítása, 
cseréje. Telefon: 72/310-671, 
06/30/562-7756
Ablak redőnymester: reluxa és 
szalagfüggöny, szúnyogháló, árnyika, 
ajtók, ablakok gyártása, szerelése, 
javítása folyamatos akciókkal. 
Telefon:06/72/228-298, 06/20/986-9222, 
www.ablakredonymester.hu
Favágás alpintechnikával, vagy 
emelőkosárral, cégeknek egyéb 
kosaras munkák. Várhelyi. 
Telefon: 06/20/371-7019
Eszter Masszőr Pécs Megyeri út 
26/1. Telefon:06/20/471-7628
Hátmasszázs Kertvárosban. 
Telefon: 06/30/689-9397

SZŐNYEGTISZTÍTÁS
rojtfehérítés, szegélyjavítás 

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

KÁRPITTISZTÍTÁS
Festés-mázolás, tapétázás, 
homlokzatfestés, lépcsőházak festése, 
közületeknek is, garanciával. Telefon: 
06/20/962-1718
Asztalosmunkák: készítés, javítás, 
zárcsere. Telefon: 06/20/574-9168
Veszélyes favágás alpintechnikával, 

fiatalító vágás, ritkítás, fagondozás. Teljes 
garanciával. Telefon: 06/30/977-180
Festés-mázolás korrekt áron. 
Telefon: 06/30/697-2416
Molnár ablak! Műanyag nyílászárók, 
6-7 légkamrával és 2-3 rétegű üvegezéssel, 
acélajtók, redőnyök, szúnyoghálók 
forgalmazása, beépítése, javítása. Október 
31-ig, akár 20% kedvezmény! Folyamatos 
akcióval! www.molnarablak.109.hu 
Telefon: 06/70/638-6402
Kádfelújítás. Telefon: 06/70/548-9372
Veszélyes és bármilyen fa kivágása 
garanciával, alpintechnikával. Szállítás, 
fabeszámítás lehetséges. Telefon: 
06/20/339-3645, 72/213-056
Kisebb kőművesmunkák, 
burkolások, javítások vállalása. 
Telefon: 06/30/747-8872

ÁLLAPOTFELMÉRÉS 
PÉCSEN.

A Biorezonancia vizsgálat 
sejt szinten térképezi fel 
az emberi szervezetet. 
Diplomás táplálkozási 
szakértő kiértékeli az 

eredményt, konkrét terápiás 
javaslatot ad. Információ és 

időpontfoglalás:

06/70/455-5190

Szobafestés, mázolás szépen, tisztán, 
bútormozgatással, korrekt áron. Telefon: 
06/70/625-6592
Veszélyes fakivágás, bozótirtás. 
Telefon: 06/70/508-3308
Költöztetés-fuvarozás. 
Telefon: 06/30/311-1500
Fürdőkád felújítás, kívánt színben, 
garanciával. Telefon: 06/30/259-7123
Sövénynyírás, fűnyírás, kaszálás, 
metszés, permetezés, fakivágás, bozótirtás, 
elhanyagolt telkek, kertek, teljes körű 
rendbetétele. Telefon: 06/70/500-7033
Veszélyes fák szakszerű kivágása, 
alpintechnikával, garanciával, 
koronázása, fa beszámítása, hulladék 
elszállítással. Telefon: 06/70/500-7033

Kisteher fuvarozás, költöztetés, 
lomtalanítás, pince- padlás-
garázstakarítás, billenccsel. Telefon: 
06/70/429-6168
Kőműves munkát, épületbontást, 
betonozást, kerítésépítést, falazást stb. 
vállalok. Telefon: 06/70/429-6168
Vízvezeték szerelés, csőtörés, dugulás 
elhárítás. Telefon: 06/70/215-9583
Festésmázolást vállalok. 06/30/134-9187
Lomtalanítást, bontást, takarítást 
vállalok és fuvarozást. 06/20/805-5041
Szobafestés, mázolás, tapétázás, 
fóliázással, bútormozgatással, 
takarítással igény szerint. Precíz 
munka, reális áron. Nyugdíjasoknak 
kedvezmény. Telefon: 06/20/540-9498
Költöztetés, lakásürítés, lomtalanítás 
reális áron. Telefon: 06/30/695-7668
Veszélyes fák és minden más fák 
kivágása, gallyazása garantált minőségben 
Lombhulladék-elszállítás és fa beszámítás 
lehetséges. Telefon: 06/30/221-9993
Redőny, szúnyogháló, szalagfüggöny, 
új megrendelések, javítás, gurtni 
csere. Telefon: 06/70/324-5476
Vízvezeték szerelés, csőtörés, dugulás 
elhárítás. Telefon: 06/20/298-4206

ADÁS-VÉTEL
Néptánccsoportunk részére vásárolunk: 
népviseleti ruhákat, szoknyákat, 
kendőket, vállkendőket, csipkéket, 
díszeket, szalagokat, méteranyagokat. 
Telefon: 06/30/608-3962

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

Hagyatékot és régiséget veszek-, házhoz 
megyek. Telefon: 06/20/805-5041
Régiségbolt feltöltéséhez vásárolunk: 
porcelán dísztárgyakat, figurális 
porcelánokat, Zsolnay, Herendi 
gyűjteményeket, vitrintárgyakat, 
festményeket, szobrokat, vázákat, egyéb 
tárgyakat. Telefon: 06/30/608-3962

Zsolnay, Herendi, dísztárgy, 
festmény, hagyaték vétele kp-ért. 

Műtárgy Galéria, Citrom u. 7.
Tel.: 72/232-244,

e-mail: info@pecsimutargygaleria.hu

Régiséget, hagyatékot, feleslegessé vált 
tárgyait megvásárolom. Lomtalanítás 
pincétől a padlásig. Telefon: 
06/70/309-9706 Lakatos János
Vásárolok régi roncsokat forgalomból 
kivont, adásvételivel. Agancsokat, 
horgászbotokat. Hulladék vasakat, 
lomtalanítást is. Hívj bizalommal! Háry 
Ferenc. Telefon: 06/70/211-9070

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
Lábmasszírozó, infra sugárral is 
működik. Gőzölős tisztító gép, mindent 
tisztít, kárpit, padló stb. Új, bárány 
takaró 130x180, 2 l-es fritőz, vadonatúj 
állapotban eladó. Telefon: 06/72/442-588
Tűzifa olcsón eladó! Telefon: 
06/70/500-7033
Színes fémet, ócska vasat veszek. 
Telefon: 06/20/805-5041
Gold exluzív minőségű fekvőbetét, 
8 cm vastag air memory habszivacs 
eladó. 140x200 cm. 60 EFt. 
Telefon: 06/30/302-6248

VEGYES
Készülő italipari – helytörténeti 
könyvhöz, megvételre keresek, régi 
magyar – domború feliratos – sörös 
üvegeket. Telefon: 06/30/359-9099
Jóslás, rontáslevétel, auraerősítés. 
M. Zsóka Pécs, Citrom u 2-6. 
I. em. 5. Bejelentkezés előny. 
Telefon: 06/20/287-0135
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