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Már a termelési vonalat tervezik a Pécsre települő Seirennél

Fontos döntéseket és súlyos vitákat hozott a közgyűlés

Számos újdonság az új parkolási rendeletben

Pécs télen is nyitva, kezdődik 
a kézműves- és mesevásár

ADVENT KAPUJÁBAN



A 2011 óta érvényben lévő szabályozást egy új váltja fel, aminek alapvető 
célja, hogy csökkenjen a védett és fokozottan védett övezetek forgalma, 

de kialakít a város egy új típusú övezetet is, amelynek szintén csökkenteni 
kívánják a leterheltségét.

 l Szakács Miklós
Négy bizottságon is keresztülment már az új pécsi parkolási rendelet terveze-
te. Mivel a jogi és ügyrendi, a városfejlesztési és kommunális, a költségvetési és 
gazdasági, valamint a környezetvédelmi és innovációs bizottságok is támogatták 
a Péterffy Attila polgármester által jegyzett előterjesztést, a közgyűlés is megsza-
vazta, így a rendelet hatályba léphet a veszélyhelyzet után.
A módosítás tavaly óta terítéken van, a városvezetés egy évvel ezelőtt jelezte, 
hogy a tervezetet társadalmi vitára is bocsátaná, amely azóta meg is történt, a 
közelmúltban megrendezett közmeghallgatás fő témája is ez volt. Mivel a város 
parkolási rendelete már tízéves, időszerű volt azt a jelen szabályaihoz, és a meg-
változott közlekedéshez igazítani. A fő cél az volt az új rendelet kidolgozásakor, 
hogy elsősorban a védett, és a fokozottan védett övezetek forgalmát, leterheltsé-
gét csökkenteni tudják. Éppen ezért ezen övezetek használati feltételei jelentősen 
szigorodni fognak.

Szűkülni fog a jogosultak köre, és drágulni fog az igénybevétel 
díja is.

A mindennapokban ez úgy fog megmutatkozni, hogy a korábban mindenki szá-
mára elérhető 30, illetve 60 perces eseti behajtási engedélyek meg fognak szűnni, 
és kizárólag egész napos behajtási engedélyt lehet majd kiváltani ezekre a terü-
letekre. Kialakítanak több új, úgynevezett korlátozott várakozási övezetet is a 
parkolózónák és a védett övezetek külső határain lévő közterületeken. Ezekben 
az övezetekben munkanapokon 8–18 óra között legfeljebb 120 percig lehet majd 
várakozni, egy órával ellátott engedély kiváltásával.
A behajtási engedélyek kiadásánál a korábbi rendelet személyhez és titulushoz 
kötött kedvezményeket is biztosított. Az új szabályozás megalkotója ezzel az 
elvvel szakítani kíván, ugyanis ezután kizárólag feladatalapú elbírálásra lesz le-

hetőség az engedély kiadásakor – azaz a személyes elbírálásra ez nem ad majd 
lehetőséget, és egységes kedvezménypolitikát lehet érvényesíteni a rendszerben.

Ami a parkolózónákat illeti, komoly változások ott nem 
lesznek. 

A II-es zóna bizonyos részei kicsit nagyobb területet foglalnak majd magukba, 
mint eddig – például a Király utca Felsőmalom utcától a Lánc utcáig tartó szaka-
sza az I-esből a II-es zónába kerül át –, de a díjfizetés módja és mértéke nem vál-
tozik sehol. Az új rendeletben azonban több kedvezményt is biztosítani fognak a 
pécsiek, főként a családos pécsi lakosok számára. Ennek köszönhetően létrehoz-
nak egy „társított bérletet” és egy „családi kedvezményt” is. A társított bérletet 
pécsi bejelentett lakcímmel rendelkező magánszemélyek válthatják majd ki, és 
az több gépjárműre (legfeljebb háromra) is érvényes lesz, ugyanakkor egyszerre 
csak egy járművel használható.
További részletek, és az új, korlátozott várakozási övezetek listája a PécsMa.hu 
oldalon található. Az új szabályozás részleteit cikksorozatban mutatjuk majd be 
a Pécsi Hírek következő lapszámaiban.

Szavazott a közgyűlés az új parkolási rendeletről – íme a legfontosabb változások

Időszerű volt az új rendelet Időszerű volt az új rendelet 
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November 16-án tartotta havi ren-
des ülését a pécsi közgyűlés. Sok 

fontos téma volt napirenden, és az is 
látszott, hogy a közeledő választások 
miatt mindenki kampányüzemmódba 
váltott: maratoni hosszúságú lett az 
ülés. Változott a parkolási rendelet, 
plusz támogatást kapott idénre két 
önkormányzati cég, a Tüke Busz és 
a PSN Zrt. Tárgyaltak fejlesztéseket 
segítő hitelfelvételről, ezzel össze-
függésben az új és a régi vásárcsar-
nokról, valamint a Mecsek lehetséges 
fejlesztési irányairól is. Utóbbi téma 
egyik eleme, a Mandulás kemping 
tervezett önkormányzati megvásár-
lása heves politikai vitát generált, de 
az önkormányzati cégek felügyelőbi-
zottságainak személycserékkel járó 
átalakítása mellett sem mentek el szó 
nélkül az érintettek.

 l Nimmerfroh Ferenc 
Miután Péterffy Attila megnyitotta az 
ülést, azonnal zárt ülés következett, 
amelyen lezárták a Janus Pannonius 
Múzeum igazgatói pályázatát és kine-
vezték Bertók Gábor eddigi megbízott 
vezetőt. Tárgyaltak Nyőgéri Lajos al-
polgármesterrel szemben a Momen-
tum pécsi önkormányzati képviselői 
által kezdeményezett méltatlansági 
eljárásról. Végül nem állapított meg a 
testület méltatlanságot a politikussal 
szemben.

Parkolás, személycserék, 
plusz támogatás
Elfogadták az új parkolási rendeletet, 
amiről lapunk 2. oldalán olvashatnak 
részleteket.
Visszahívta a közgyűlés a Momen-
tum által az önkormányzati cégekbe 
delegált felügyelőbizottsági tagokat, 
helyükre új személyek kerülnek. Előz-
mény: a Momentum-frakció három 
tagja hónapokig bírálta a városveze-
tést, mert az szerintük nem demokra-
tikusan és átláthatóan működik. Végül 
nem csatlakoztak az új városvezető 
koalícióhoz, a Pécs Jövője Frakciószö-
vetséghez. Csizmadia Péter (Fidesz) 
és az Észak-Koreát emlegető Bognár 
Szilvia (DK), a város volt alpolgármes-
tere, aki korábban szintén kiszállt a 
városvezető szövetségből, azt vetette a 
városvezetés szemére, hogy képviselők 
rokonait ültetik a felügyelőbizottsá-
gokba. Péterffy Attila polgármester a 
személycserék okát firtató kérdésre azt 
válaszolta, hogy a Pécs Jövője Frak-
ciószövetség szeretne minél jobban 
rálátni a cégek működésére, hiszen az 
fb-tagok feladata a frakciók informá-
lása.
A közgyűlés úgy döntött, hogy a PSN 
Zrt.-nek 200 millió, a Tüke Busznak 97 
millió forint plusz támogatást biztosít 
a pécsi közgyűlés úgy, hogy tudható, a 

közlekedési cégnek biztosan szüksége 
lesz pénzre még év végéig.

Kedvező hitel, 
megújuló Mecsek
Előző lapszámunkban írtuk meg, 
hogy a város felvenne 18,5 millió 
euró hitelt az EU bankjától, az EIB-
től. A témát a közgyűlés megvitatta és 
a hitelfelvételre rábólintott a testület. 
Ruzsa Csaba alpolgármester elmond-
ta, mivel a magyar kormány nem álla-
podott meg az uniós támogatásokról 
Brüsszellel, ha a város folytatni akarja 
a fejlesztéseket és nem akar egy évet 
elbukni, a hiányzó forrásokat valami-
ből meg kell előlegezni, és erre jó le-
hetőséget ad az alacsony kamatozású 
hitel. 
A testület elé került a Megújuló Me-
csek program, amiről szintén előző 
lapszámunkban olvashattak részlete-
sen. Röviden: a lakosság igényeinek 
megismerése után újjászülethet a 
Mandulás kemping, a volt Vidám-
park területe, de tervben van egy erdei 
elektromos kisvasút is, valamint libegő 
is épülhet a hegyoldalban.
A parázs vitáknak megágyazott egy az-
nap reggeli, csokitolvajozó Fidesz-köz-
lemény, ami a volt Mandulás kemping 
tervezett önkormányzati megvásárlá-
sát kommentálta, azt vélelmezve, hogy 
a másfél évtizede magántulajdonban 
lévő kemping önkormányzati megvá-
sárlásának szándéka mögött egy zava-
ros telekbiznisz van.

Felélesztenék 
a volt kempinget
A legnagyobb vita e téma körül bonta-
kozott ki. Ruzsa Csaba alpolgármester 
arról beszélt, hogy erdei iskolát, tan-
ösvényt, lombkoronasétányt, ifjúsági 
szálláshelyet alakíthatnának ki a volt 
kempingben, illetve itt lehetne a me-
cseki libegő egyik állomása.

Ezért azt szeretnék, ha a 15 
éve magántulajdonban lévő 

terület közösségi, városi 
tulajdonba kerülne. 

Az ingatlan megszerzése úgy történne, 
hogy eladnák a volt bőrklinika épüle-
tét és a bevétel egy részét a Fidesz ide-
jén létrejött állami adósság törlesztésé-
re, másik részét pedig a volt kemping 
megvásárlására fordítanák. Ha nem 
sikerülne eladni az ingatlant, akkor ér-
tékarányosan elcserélnék a kempingre 
– a két ingatlan értéke között papíron 
200 millió forint a különbség a bőrkli-
nika javára.
Csizmadia Péter (Fidesz) szerint arról 
van szó, hogy az egykoron „szocia-
listák által kiprivatizált” kemping tu-
lajdonosát profithoz akarják juttatni.  
A tulajdonos tudatosan lerohasztotta az 
ingatlant, amit potom pénzért a kétez-
res évek közepén megkapott. A Puch 
László volt MSZP-s pénztárnok érde-
keltségébe tartozó cég visszavásároltat-
ná a várossal az ingatlant, ha már luxus-

lakóparkot nem sikerült rajta építeni a 
pécsiek elemi felháborodása miatt.
Kóbor József (LMP) azt mondta, végre 
itt a lehetőség, hogy a Mandulás kem-
ping megint a városé legyen rekreációs 
funkciójú területként.
Ruzsa Csaba alpolgármester a felvetett 
bírálatokra válaszolva arról beszélt, hogy 
ő személy szerint soha nem találkozott 
a tulajdonos cég képviselőivel. Ami el 
lett rontva 2005-ben – mert a megyei 
önkormányzat eladta a kempinget – azt 
most lehet rendbe tenni – mondta. Az 
ingatlannak van egy tulajdonosa, nem 
lehet elfoglalni, mint a fideszes időszak-
ban a vízművet – tette hozzá. 
„Végső soron a pécsiek döntenek majd 
arról, pontosan milyen fejlesztések 
valósuljanak meg az említett mecseki 
területeken. A cél az, hogy többen ke-
ressék fel a Mecsekoldalt, és több tu-
rista érkezzen a városba” – mondta az 
alpolgármester.
A közgyűlés megszavazta az előter-
jesztést és a határozati javaslatot.
Fontos téma volt még, hogy 738 mil-
lió forint többletigényt jelentett be az 
új vásárcsarnok építője. A közgyűlés 
egyelőre 460 milliót szavazott meg, 
a maradék (az árindexálással össze-
függő) összegre egy későbbi ülésen 
térnek vissza. A régi vásárcsarnok – 
amelynek helyén hotel épülhet – el-
adásából származó bevétel egy részét 
az új vásárcsarnok befejezésére fogják 
fordítani. Erről előző lapszámunkban 
részletesen is olvashattak.

Fontos döntéseket és súlyos vitákat hozott a közgyűlés

Péterffy Attila és Ruzsa Csaba a közgyűlésen Péterffy Attila és Ruzsa Csaba a közgyűlésen 
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A Tüke Busz Zrt.-nél végzett átvi-
lágítás eredményeként Péterffy 

Attila polgármester február 23-án 
azonnali hatállyal visszahívta a cég 
igazgatóságának elnökét, Gelencsér 
Gyulát. A posztra Bánkuti Istvánt ne-
vezték ki – havi bruttó 500 ezer forint 
díjazással –, aki a társaság vezér-
igazgatói teendőit is ellátta. Utóbbi-
ra pályázatot írtak ki, ami eredmény-
telenül zárult.

 l Nimmerfroh Ferenc
Az önkormányzat illetékes bizottsága 
úgy döntött, hogy mivel egyelőre nem 
sikerült vezérigazgatót találni a cég élé-
re, így ideiglenesen továbbra is Bánku-
tinak kell ellátni ezt a feladatot is, emel-
jék bruttó 1 millió forintra a díjazását.
A Fidesz helyi politikusai és médiája is 
foglalkoztak a témával, egyik önkor-
mányzati képviselőjük, Barkóczi Csa-
ba a költségvetési és gazdasági bizott-
ság ülésén nem szavazta meg az erről 
szóló előterjesztést.
Megkerestük Ruzsa Csabát kérdése-
inkkel. Az alpolgármester szerint érde-
mes megnézni, a fideszes városvezetés 
által kinevezett vezérigazgató mennyit 
keresett a két utolsó évében. 2019-ben 
és 2020-ban két jogcímen (igazgatósá-
gi elnök és stratégiai igazgató is volt) 
kapott fizetést, összesen majdnem 25-

25 millió forintot. Tehát Bánkuti István 
kevesebb mint fele annyi pénzt kap 
munkájáért, mint elődje – fogalmazott 
Ruzsa Csaba, aki hangsúlyozta azt is, 
hogy megint ki fogják írni a pályázatot, 
azaz Bánkuti csak átmeneti időre, vár-
hatóan már csak néhány hónapig tölti 
be mindkét pozíciót. 
Az egyik helyi fideszes lap az igazga-
tósági elnök díjazásának megemelése 
kapcsán a buszvezetők fizetéséről is írt, 
a cégnél működő egyik szakszerveze-
tet megszólaltatva, amelynek vezetője 
szerint alacsonyak a bérek a Tükénél.

Ruzsa Csaba alpolgármester 
kérdésünkre elmondta, 
2017-ben és 2018-ban, 

tehát a Fidesz-időszakban 
2,5-2,5 százalékot emeltek a 

béreken. 

2019-ben 5,4 százalékos emelést ha-
gyott jóvá az előző városvezetés, de 
Ruzsa szerint a forrását nem teremtet-
ték meg teljes mértékben, így a válasz-
tások és a politikai váltás után azt az új 
önkormányzatnak kellett az év végén 
kigazdálkodnia. 2020-ban 4 százalékot 
emeltek a dolgozók bérén, ahogy idén 
is. Éppen nemrég, ősz elején utalták el 
a munkavállalóknak visszamenőleg a 

plusz járandóságukat – tájékoztatott 
az alpolgármester.
Ruzsa Csaba hangsúlyozta, a béreme-
lésre annak ellenére sor került, hogy 
a járvány miatt jóval kevesebben bu-
szoznak, és csak idén 900 millió + 
áfa bevételcsökkenést realizált a cég, 
miközben az elszabaduló üzemanya-

gár miatt a költségek 400 millióval 
emelkedtek. Bánkuti István cégvezetői 
intézkedései eddig 200 millió forint 
költségcsökkentést eredményeztek a 
Tükénél – tette hozzá az alpolgár-
mester. Kérdésünkre a városvezető 
elmondta, a cég működési hiánya je-
lenleg 2,5 milliárd forint.

A Tüke Busz vezetője kevesebb mint fele annyit keres, mint elődje

Bánkuti István Bánkuti István 
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Kötelezővé teszi az egyetem 
a koronavírus elleni védőoltást 
A rendelkezés célja a munkavállalók és családtagjaik egészségének a 
védelme.
Múlt hétfőn a Pécsi Tudományegyetem Operatív Stábja egyhangúlag tá-
mogatta, hogy az egyetemen a koronavírus elleni védőoltást minden mun-
kakörben kötelezővé tegyék. A rektori és kancellári utasítás hétfőtől, no-
vember 22-től lép életbe – tudta meg lapunk. Az egyetem később hivatalos 
közleményben is bejelentette, hogy kötelezővé teszi munkavállalói számára 
a koronavírus elleni oltás felvételét. Az oltási kötelezettség csak azokra nem 
vonatkozik, akik orvosi igazolás alapján nem részesülhetnek a védőoltás-
ból. Ha egy egyetemi dolgozó jelenleg még nem rendelkezik oltással, az 
nem jelenti azt, hogy november 22-én azonnal fizetés nélküli szabadságra 
kell mennie, az oltás felvételére türelmi időt fognak kapni az intézménytől 
az oltatlanok. 
– A cél a munkavállalóink, és az ő környezetük, családtagjaik egészségé-
nek a védelme. Valamennyi szakember egyetért abban, hogy a vakcina az 
egyetlen igazán hatékony védekezési eszköz a kezünkben a higiénés szabá-
lyok szigorú betartása mellett – indokolta a döntést Betlehem József pro-
fesszor, a PTE Operatív Stábjának elnöke.

Kemenesi Gábor: most 
járhatunk a járvány felénél

Az oltás már kevés, a járványgörbe letö-
réséhez különböző védelmi rendszerek 

párhuzamos használatára lenne szükség – 
mondta a pécsi víruskutató. 

 l PécsMa.hu
Kemenesi Gábor virológus a 24.hu-nak no-
vember 12-én elmondta, hogy az esetszámok 
jelenlegi növekedését – oltott emberek között 
is – az okozza, hogy a delta variáns az eddi-
gieknél sokkal hatékonyabban reprodukálja 
önmagát. A kórokozó az egyes hullámok közti 
nyugalmi időszakokban is itt van közöttünk, 
mutálódik: idén nyáron is ez történt, látens 
módon terjedt, ősszel pedig, a vírus számára 
kedvező feltételek megjelenésével megindult a 
negyedik hullám.

Ezen még egy nagyot lendített 
a delta variáns – magyarázta a 

szakember.

Hozzátette: „jelen helyzetben az oltás már 
kevés, a járványgörbe letöréséhez különböző 
védelmi rendszerek párhuzamos használatá-
ra lenne szükség. Az alap a vakcina, de össze 
kellene kötni például a maszkhasználattal, szi-
gorú elkülönítéssel, létszámkorlátozásokkal, 
távolságtartással". A virológus arról is beszélt, 
hogy hiányzik az őszinte, nyílt kommuniká-
ció, a magyarázatok, a vakcinákba vetett biza-
lom erősítése, és az egyéb megoldások megfe-
lelő magyarázata.
Mikor győzzük le a kórokozót? Erre a kérdés-
re a rövid válasza: soha, részleteiben pedig 
majd akkor beszélhetünk győzelemről, ha a 
pandémiának vége, és beáll egyfajta egyensú-
lyi állapot. Sok kutatási eredmény arra mutat, 
hogy évek alatt beáll majd a szezonális koro-
navírusok sorába. Ám ma még annyi mozgási 
lehetősége van, hogy világszinten körülbelül a 
járvány közepén tarthatunk – mondta. 

Az utóbbi napokban rohamosan 
emelkedik a koronavírus okoz-

ta megbetegedések száma, ezzel 
együtt a kórházban ápoltaké is, 
valamint jelentősen megugrott a 
halálozási arány, az egészségügy 
kapacitása pedig véges. Dr. Ko-
vács Ágnest, a pécsi önkormányzat 
egészségügyi tanácsadóját, az EEI 
orvosigazgatóját kérdeztük többek 
között arról, melyek jelenleg a tipi-
kus tünetek. Kiderült: utóbbiak ol-
tottak és oltatlanok esetében nem 
feltétlenül ugyanazok.

 l PécsMa.hu
Továbbra is hangsúlyozni kell, hogy 
a betegséggel szembeni védekezés 
alapja a védőoltás – kezdte a főorvos. 
Tudjuk, hogy oltással is meg lehet 
betegedni, viszont a vakcina megvéd minket a súlyos 
tünetektől, a kórházi kezeléstől és a haláltól. Az oltott 
személy is fertőzhet, de jóval kisebb arányban, mint az 
oltatlan – magyarázta dr. Kovács Ágnes.

Eddig kevesebb szó esett arról, miben 
különböznek a tünetek az oltottak és 

oltatlanok esetében.

Az egészségügyi tanácsadó szerint az oltatlanok ese-
tében már jól ismerjük a jellemző tüneteket, melyek 
közül a leggyakoribbak a következők: láz, ízlelés- és 
szaglászavar, hosszan tartó köhögés, nehézlégzés, fej-
fájás, gyengeség, delta variáns esetében gyakori még 
a kötőhártya-gyulladás, valamint előfordulhat hasme-
nés, hányás is.
Oltottak esetében ritkán fordul elő láz, inkább a fej-
fájás, torokfájás dominál, orrfolyás, tüsszögés, esetleg 
köhögés mellett. 
Ezért aki a fentiekben említett tüneteket észleli ma-
gán, ne menjen közösségbe – még ha oltott is –, ha-
nem haladéktalanul forduljon háziorvosához, tesz-

teltesse magát, ugyanis az említett tünetek hasonlóak 
az egyéb felső légúti megbetegedésekhez is – hangsú-
lyozta a szakember.
Dr. Kovács Ágnes beszélt arról is, hogy a fertőzés to-
vábbadása, a járvány terjedése akkor akadályozható 
meg, ha felelősségteljesen viselkedünk és egyszerre 
többféle védekezési módszert alkalmazunk, azaz be-
oltatjuk magunkat, viseljük a maszkot, fertőtlenítjük a 
kezünket, távolságot tartunk és a fenti tünetek esetén 
nem megyünk közösségbe, hanem felkeressük orvo-
sunkat.
A kormány arról döntött, hogy zárt térben – bevásár-
lóközpont, levéltár, múzeum, mozi, színház, közigaz-
gatási szerv területén, kivéve sportolásra alkalmas he-
lyen, irodában – ismét kötelezővé teszi a maszkviselést 
november 20-ától, illetve továbbra is csak védettségi 
igazolvánnyal lehet látogatni az 500 főnél nagyobb 
rendezvényeket, az egészségügyben pedig a harmadik 
oltás felvételét is kötelezővé teszik, és az államigazgatás 
területén is ezt tervezik bevezetni.
Az iskolák igazgatóit felhatalmazzák arra, hogy dönt-
senek a maszkviselés elrendeléséről.

Covid-gyorstalpaló: különbözőek a tünetek 
az oltottak és oltatlanok esetében

Alkalmazzunk egyszerre több védekezési módszert!Alkalmazzunk egyszerre több védekezési módszert!
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Megérkezett a Széchenyi térre  
az idei mindenki karácsonyfája
November 19-én reggel vágták ki azt a körülbelül 12 méteres, 20-25 éves 
lucfenyőt, ami idén a pécsi mindenki karácsonyfájaként fogja díszíteni a 
Széchenyi teret. Az idei városi karácsonyfa Pogányból érkezett a főtérre, 
egy helyi család ajánlotta fel. A fát múlt pénteken emelték a helyére a Bio-
kom munkatársai, feldíszíteni pedig november 23-án, kedden fogják.

Új programokkal, új helyszínekkel, 
új partnerekkel vág bele Pécs 

november 26-tól az adventi rendez-
vénysorozatának újraélesztésébe. A 
cél, hogy Pécs télen is nyitva legyen, 
azaz, hogy a nyári-őszi programsor 
mellett a város az adventi időszak-
ban is nívós programokat kínáljon a 
turistáknak és a pécsi családoknak.

 l PécsMa.hu
A városvezetés a nyári-őszi időszak-
ban már bizonyított Pécs Nyitva kam-
pány programsorával, és ez a terve az 
adventi időszakban is: 2021-től három 
éven át fejlesztenék a karácsonyváró 
vásár programjait. 
Az adventi vásáron 21 gasztronómiai 
és 32 kézműves kitelepülő termékeiből 
válogathatunk, őket egy pályázat kere-
tében választották ki: szempont volt a 
különleges vagy hiánypótló kínálat, a 
korábbi referenciák, a kimagasló mi-
nőség, valamint a helyi szereplők tá-
mogatása.
Pécs neve a Zsolnay Fényfesztiválnak 
köszönhetően már összeforrt a fény-
festéssel, ami az adventi programok 
közül sem hiányozhat. Minden nap 
16.30 és 21.00 között egy ünnepi, ani-
mált fényalkotást varázsolnak a dzsá-
mira. Új helyszínként debütál a Város-
háza épülete, ami minden pénteken, 
szombaton és vasárnap kap fényfes-
tést. Emellett szintén hétvégente lesz-

nek láthatók az Adventi Épületfestő 
Gyerekrajz Pályázat legszebb alkotásai 
a dzsámi homlokzatán (az eredmény-
hirdetés december 21-én lesz a Szé-
chenyi téren). 
Minden pénteken, szombaton és va-
sárnap színpadi programok segítenek 
az ünnepre hangolódásban: hetente 
más dramatikus adventi népi játék kö-
szönti a belvárosba érkezőket. Decem-

ber 19-én a Keret Alkotó Csoport Bet-
lehemes felvonulást tart a Magtártól a 
Széchenyi térre, ezt követően a főtérre 
érve „Áldott a te…” címmel tartanak 
Mária-játékot.
A koncertek elsősorban a népzene, 
világzene, gospel és a capella stílu-
sait elevenítik meg, fellép többek 
között a Muzsikás, a Wing Singers 
Gospel Choir, a Kentucky Harmony 

és a Hanga Banda. December 11-én 
a Benkó Dixieland Band karácsonyi 
koncertje hallható, míg december 17-
én, a gyerekek kedvence, a Rutkai Bori 
Banda lép színpadra. December 23-án 
a Kaláka zárja a fellépők sorát Sza-
bad-e bejönni ide betlehemmel? című 
koncertjével.
Vadonatúj helyszínként csatlakozik a 
Pécsi Nemzeti Színház az Adventi Er-
kélykoncertek programmal, melyben 
közreműködnek a Pécsi Nemzeti Szín-
ház színművészei és a Pécsi Nemzeti 
Színház Énekkara.

A székesegyházban a Pécsi 
Püspökség szervezésében 

hat alkalommal adventi 
hangversenyt tartanak.

A Mesekuckóban hétvégente karácso-
nyi meseolvasással várják a gyereke-
ket, akik december 5-6-án találkozhat-
nak a Mikulással is.
A koronavírussal kapcsolatos jelenlegi 
szabályozások alapján az adventi vásár 
szabadon látogatható, míg a színpadi 
programokon való részvétel védettségi 
igazolványhoz kötött. Minden további 
részletről a PécsMa.hu oldalon szá-
moltunk be. 

Pécs télen is nyitva: jön a várva várt adventi mesevásár!

Három éven át fejlesztenék a vásár programjaitHárom éven át fejlesztenék a vásár programjait
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Pécs befogadó város: akadálymentes 
belvárosi sétát rendez a People First

Az akadálymentesség mindenkinek jó, de a fogyatékossággal élők, a ba-
bakocsival közlekedők és az idősebbek számára alapvető probléma, ha 

valami nem elérhető amiatt, mert mozgásukban valahogy korlátozottak.  
A csak Pécsett megszervezett november 26-i túra célja, hogy a hozzáértők 
bemutassák, milyen hasznos trükköket lehet bevetni, ha például kerekesszék-
kel, látássérültként, kisbabával látogatnánk meg a város nevezetességeit. 
Ugyanis nem mindig egyértelmű, hogyan is tudják pontosan megközelíteni az 
adott, egyébként inkluzív, azaz befogadó helyszínt.

 l PécsMa.hu
Ez semmiképp sem egy hagyományos túra, ahol a résztvevők Pécs leghíresebb 
látnivalóit nézik meg együtt: a programot a People First Egyesület szakmailag fel-
készült sorstársi idegenvezetői tartják, akik nem arra fektetik a hangsúlyt, hogy 
azon keseregjenek, milyen nehéz mozgáskorlátozottként turistáskodni a város-
ban, sokkal inkább – a résztvevőkre „új szemüveget adva” – jókedvű együttlétet, 
jó benyomások keltését, a fogyatékossággal élők pozitív hozzáállásának, találé-
konyságának, akaratának bemutatását, egyben a résztvevők érzékenyítését igye-
keznek megcélozni. 

Bárkit szívesen fogadnak a szervezők, nem csak 
fogyatékossággal élőket, érintetteket.

„Túránk során lehetőség van kipróbálni a kerekesszékben gurulást/borulást, fe-
hér bottal kitapogatni a járdaszegélyeket, speciális szemüvegben átélni, ha éppen 
csak az orrunkig látunk vagy mindössze foltokat érzékelünk a világból, a többi 
homályban marad, a vakvezető kutya munkáját figyelni, kérdezni, füldugóval ér-
zékelni, milyen ha nem halljuk az utca zaját, a figyelmeztető jeleket… Izgi nem? 
Közben persze jókat beszélgetünk arról is, mit lehet, mit nem lehet fogyatékos-
sággal élőként, mit jelent a kompromisszum, mit jelent a »nem adom fel akkor 
sem«, milyen érzéseink vannak ezzel kapcsolatban” – írták a szervezők.
A program körülbelül egy-másfél órát vesz igénybe, november 26-án, 15 órakor 
indul a Széchenyi térről a vezetés. A túrák 10 főtől indulnak, a részvételi díj 2500 
forint, de idősek, gyerekek, valamint Tüke Kártya tulajdonosok kedvezménye-
sen, 2000 forintért vehetnek részt.

Már a termelési vonalat 
tervezik a Seirennél

A japán Seiren vállalatcsoport pécsi irodájában egyeztettek múlt 
szerdán a pécsi önkormányzat, és a cég szakemberei, vezetői.

 l Nimmerfroh Ferenc
Ruzsa Csaba alpolgármester lapun-
kat arról tájékoztatta, hogy a Búza 
téri irodában lezajlott megbeszélé-
sen a Pécsett 42 millió eurós beru-
házással gyárat építő cég részéről 
Toru Takegawa, a Seiren Magyar-
ország vezérigazgatója, és dr. Sűdy 
Zoltán tanácsadó, az önkormányzat 
részéről pedig rajta kívül Csúcs Zol-
tán, a PVF Zrt. ügyvezetője, és Var-
ga Péter, a városfejlesztési főosztály 
vezetője vett részt. Ruzsa Csaba elmondta, szó esett arról is, hogy a pécsi 
önkormányzat az ipari parkban további fejlesztésekkel, például útszélesí-
téssel, csatlakozási pontok kialakításával tudja segíteni a 170 embernek 
munkát adó üzem megépülését és működését. A japán vállalat, miután 
megnyitotta pécsi irodáját, megkezdte a beruházás és az üzemnyitás elő-
készítésében közreműködő munkavállalók felvételét, de már a „termelési 
vonal” tervezése is zajlik. 

Számos leendő munkatársukat a cég külföldi gyáraiban 
fogják majd képezni. 

Az autóipari beszállító cégnek Japánban, az USA-ban, Indiában, Kínában, 
Mexikóban, Brazíliában, Franciaországban, Thaiföldön, és Indonéziában 
is van üzeme.

Június elején elromlott a régi városházi kamera, de most egy új és 
modern térfigyelő segítségével gyönyörködhetünk ismét a város-

ban.

 l PécsMa.hu
A régi készüléket még 2009-ben szerelték fel a Városháza második emele-
tén, a 203-as teremből nyíló erkélyre, azonban sajnos június 9-én véglege-
sen elromlott – írta Siposné Bikali Éva Facebook-oldalán.
Az önkormányzati képviselő aztán megosztotta a jó hírt: a pécsi székhelyű 
LDSZ Kft. ügyvezetője egy modern 180 fokos térfigyelő kamerát ajánlott 
fel, és hozzá eszközöket ajándékozott beszereléssel és három évre szóló kar-
bantartással együtt a városnak, 184.500 forint értékben.
Az eszköz egyébként egy MILESIGHT gyártmányú 4K-felbontású halsze-
moptikás, prémium minőségű csőkamera.

Az új kamerát a régi helyére építették be.

A készüléknek hála élőben tudjuk megcsodálni a belvárost a pecs.hu/
szechenyi-ter-webkamera oldalra kattintva.

Újra működik a belvárosi 
webkamera
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Megszépül Pécs: eltűnnek a matricák, 
plakátok, graffitik a közterületekről

Folyamatosan jelennek meg a közterületi bútorokon, lámpaoszlopo-
kon a graffitik és matricák, melyek elcsúfítják az egyébként gyönyörű 

városképet. De már nem sokáig! A Biokom NKft. a következő hetekben 
kiemelt figyelmet fordít eltávolításukra.

 l PécsMa.hu
Elkezdték eltá-
volítani a közte-
rületi bútorokra, 
oszlopokra ra-
gasztott matricá-
kat és plakátokat 
a városüzemelte-
tési vállalat mun-
katársai. A Szent 
István tér és a 
Sétatér megtisz-
tításával már el-
készültek, ezután 
a történelmi bel-
város egyéb hely-
színei, valamint a 
külső városrészek 
központi terei, sétányai következnek – tájékoztatta lapunkat a Biokom.
Mint írják, a matricák eltüntetése igen időigényes feladat, amivel főleg ak-
kor tudnak foglalkozni, amikor az egyéb közterületi, köztisztasági feladatok 
jelentette leterheltség csökken – vagyis a késő őszi-téli időszakban.
A következő hetekben az alábbi területeket tisztítják meg: Szent István tér, 
Sétatér, Kórház tér, Ferencesek utcája, Jókai tér, Széchenyi tér, Király utca, 
Búza tér, Vasarely tér, Irgalmasok utcája, Kossuth tér, Hal tér, a Konzum 
üzletháznál található buszmegállók, Diána tér, Berek sétány, Csontváry sé-
tány, Szondy sétány, Feketegyémánt tér, Uránbányász tér, Rókus sétány.
Emellett a társaság idén már eltávolította a graffitiket a közterületi bútorok-
ról, virágládákról a Kórház téren, a Ferencesek utcájában, a Kálvária úton és 
a Tettyén, a Panonrámasétány kandeláberei pedig az azokat elcsúfító mat-
ricáktól szabadultak meg.

Sajnos azonban előfordul, hogy a megtisztított helyeken 
pár napon belül ismét megjelennek a matricák. 

A pécsiek együttműködése is kell ahhoz, hogy megóvjuk a közterületi búto-
rok, eszközök állapotát – hívta fel a figyelmet a Biokom.

Libabőr: több száz gyerek énekelt együtt 
Márton-napi lámpások fényében a főtéren

Három helyi intézményből jöttek össze a gyerekek a Pécsi Német Ön-
kormányzat által szervezett lámpás felvonulásra november 11-én. A 

Széchenyi teret fénybe ölelő lampionokat tartva több német nyelvű dalt 
előadtak, sőt, koreográfiával is megörvendeztették az arra járókat. 

 lMatoricz Tekla
A részt vevő gyerekek a Koch Valéria Iskolaközpontba, a Belvárosi Általá-
nos Iskolába, illetve a Testvérvárosok Terei Általános Iskolába (TVT) járnak. 
Kórus kísérte a lámpás menetet, itt-ott kiegészítve némi gépi zenével, az éne-
kek nyelve pedig a német volt. A Belvárosi-suliban sok éve hagyomány már, 
hogy november 11-én a tanulók és a pedagógusok saját készítésű lámpások-
kal, énekelve vonulnak le a közeli Széchenyi térre. Az iskola igazgatóhelyet-
tese, Schmidtné Rittinger Györgyi, aki a Pécsi Német Önkormányzat tagja is, 
nemrég bedobta az ötletet, mi lenne, ha több helyi intézmény bevonásával 
tennék még szebbé a hagyományt.

Így jött létre a szép program. 

A helyszínen azt is megtudtuk tőle, hogy az esemény flashmob jellegű volt, 
hiszen minden tanár „otthon” tanította be a lépéseket és énekeket, együtt 
csak Márton-napon, élesben adták őket elő a résztvevők.
– Már tavaly is szerettünk volna nagyszabású Márton-napi felvonulást szervezni, 
de sajnos a járványhelyzet miatt le kellett mondanunk róla. Idén 500 gyerekre szá-
mítottunk, aztán több osztály karanténba került, de volt, aki a koronavírustól tartva 
nem jött el mégsem. Így is több százan voltunk, aminek nagyon örülünk. Szeret-
nénk hagyományt teremteni, bízunk benne, hogy jövőre még több lámpás világít 
majd – mondta el lapunknak a Pécsi Német Önkormányzat elnöke, a Koch Valéria 
Iskolaközpont tanára, Flódung János a helyszínen. Gadó Réka, aki nem csak tanár-
ként, de két részt vevő gyermek édesanyjaként is jelen volt, lapunknak elmondta, 
hogy a TVT-ben már hetek óta Szent Mártonról és a róla szóló több legendáról 
tanultak a diákok, természetesen amellett, hogy gyakorolták a négy előadott dalt.

A Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostu-
dományi Kar (PTE ÁOK) Szimulációs Oktatási 

Központja a régi főépület 4. emeletén, 280 négy-
zetméteren működik 2015 óta. A most kezdődött 
fejlesztés eredményeként a központ hasznos 
alapterülete több mint hatszorosára, 1700 négy-
zetméterre bővül. A beruházás bruttó összértéke 
meghaladja az 1 milliárd forintot, a projekt pályá-
zat keretében valósul meg.

 l PécsMa.hu
Mint az a PTE sajtóközleményében áll, a Szimuláci-
ós Oktatási Központ elsődleges feladata a graduális 
és posztgraduális képzésben részt vevő orvostan-
hallgatók, orvosok, valamint az egészségtudományi 
képzésben részt vevők manuális és kommunikációs 
készségeinek fejlesztése. Mivel a központ tevékeny-
sége iránti igény egyre nő, szükségessé vált a terület 
növelése, a projekt keretében nő az oktatóhelyiségek 
száma, de a vonatkozó épületrészeket is teljeskörűen 
felújítják.

A központban többek között 
kialakítanak egy olyan tanműtőt, 

melyben valós orvosi eszközökkel 
műtétek végezhetők el oktatási vagy 

demonstrációs célzattal. 

Helyet kap a fogorvostudományi képzést támogató 
25 fogászati fantomlabor munkaállomása is, és új-
donság lesz a virtuális és kiterjesztett valóság (VR/
AR) technológiáit is felvonultató tanlabor. A kom-
munikációs készségek oktatását biztosító termeket 
valósághűen berendezett rendelőként, illetve kórte-
remként alakítják ki, míg a műveleti medicina kon-
cepcióhoz tartozó egység a műveleti környezetben 
zajló prehospitális ellátás magas szintű oktatását te-
szi lehetővé. Ezeken túl fejlesztik az oktatást támoga-
tó audiovizuális rendszert.
A fejlesztés eredményeként a PTE Általános Orvos-
tudományi Kar interdiszciplináris szemléletű Szimu-

lációs Oktatási Központja nemcsak regionálisan lesz 
egyedülálló intézmény, hanem a modern orvostech-
nológia európai-, illetve világszínvonalú oktatására 
is alkalmassá válik.

Ultramodern szimulációs oktatási központtal bővül a PTE orvoskara

A tanműtő látványterveA tanműtő látványterve

Nehéz és időigényes munkaNehéz és időigényes munka
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A Központi Statisztikai Hivatal 
(KSH) tavaly közölt, a 2019-es 

évre vonatkozó adatai szerint Ma-
gyarországon több mint 1,1 millió fel-
nőtt és 5 ezer gyermek élt akkor cu-
korbetegséggel – habár aközött nem 
tettek különbséget a kimutatásban, 
hogy 1-es vagy 2-es típusúval. Tény, 
hogy a diabétesszel diagnosztizáltak 
száma folyamatosan gyarapszik, a 
100 lakosra jutó felnőtt betegek szá-
ma húsz év alatt megháromszorozó-
dott. November 14-én, a nemzetközi 
Diabétesz Világnapon arra kerestük 
a választ, hogyan előzhető meg ez a 
súlyos probléma. 

 lMatoricz Tekla
Vágási Anna pécsi dietetikus nemrég 
indított közösségi oldala a helyes táp-
lálkozásra neveli a követőket, ebben 
a hónapban pedig a cukorbetegségre 
fekteti a hangsúlyt a szakember. A kö-
vetkezőkben alapvető információkat 
közlünk a segítségével a diabéteszről, 
illetve arról, miként előzhetjük meg a 
bajt.
– Magyarországon tíz emberből egy 
diagnosztizált cukorbeteg, a felnőttek 
körülbelül 90 százaléka 2-es típusú. 
Illetve rengetegen vannak prediabé-
teszben, abban az állapotban, amikor 
a vércukorszint már magasabb a nor-
málisnál, de még nem olyan magas, 
hogy cukorbetegséget jelentsen ki az 
orvos. Aggasztó, hogy míg korábban 

azt mondták, ez az idősek nyavalyája, 
mára már egyre több fiatalt és gyere-
ket is érint. A probléma egyértelmű-
en mutat családi halmozódást, de az 
életmódbeli faktorok is jelentősek – 
mondta a dietetikus.

Mi a diabétesz? 
A cukorbaj egy szénhidrát-anyag-
cserezavarral járó krónikus betegség, 
melynek oka az inzulin viszonylagos 
vagy teljes hiánya, az inzulinhatás el-
maradása, illetve bizonyos körülmé-
nyek között ezek együttes előfordulá-
sa. 1-es típusú cukorbetegség esetén 
egy autoimmun folyamat eredménye-
képp a szervezet nem termel elegendő 
inzulint, amely a glükóz sejtekbe való 
belépését segítené elő. 2-es típusú di-
abétesznél a sejtek elvesztik az érzé-
kenységüket az inzulinnal szemben, 
az inzulin-receptorok hibás működése 
miatt. Eleinte a hasnyálmirigy próbál 
kompenzálni és egyre több inzulint 
kibocsátani, később azonban ezek az 
inzulint termelő sejtek kimerülhet-
nek és inzulinhiány lép fel. A klinikai 
tünetek más-más jellegűek lehetnek, 
de klasszikus jele például a fokozott 
vizeletürítés és az állandó szomjúsá-
gérzet, szájszárazság. Nagyon súlyos 
szövődmények fordulhatnak elő, mint 
például szemromlás, vesekárosodás, 
érszűkület, szív- és érrendszeri beteg-
ségek, reprodukciós problémák, a fer-
tőzésekre való fokozott hajlam.

Hogy derül ki, hogy valaki 
cukorbeteg? 
– Az erre utaló tünetek fennállásánál 
a vércukorszint-meghatározás indo-
kolt, de a szénhidrát-anyagcserezavar 
stádiumának, a betegség típusának 
megállapításához további laboratóriu-
mi vizsgálatok is szükségesek, mint az 
úgynevezett OGTT-vizsgálat, vagyis 
orális glükóztolerancia-teszt. Az ered-
mények alapján a kezelés pontos me-
netének meghatározása orvosi kom-
petencia. 2-es típusú cukorbetegség 
esetén lehetséges, hogy megfelelő élet-
móddal is kordában tarthatók a vércu-
korértékek, 1-es típusú cukorbetegség-
nél viszont mindenképpen szükséges 
az inzulinpótlás és az azt kiegészítő 
diéta. A normális és a cukorbetegségre 
utaló értékek között is vannak kategó-
riák, az inzulinrezisztencia például a 
betegség előszobája – mondta Vágási 
Anna.

Mit tehetünk ellene, 
és hogyan éljünk együtt 
a cukorbetegséggel?
– Az autoimmun folyamatból indu-
ló 1-es típus megelőzése nehezebb, 
bár vannak olyan külföldi kutatá-
sok, amelyek szerint a gyermekkori 
rendszeres D-vitamin-pótlással 78 
százalékkal csökkenhet az 1-es tí-
pusú cukorbetegség kialakulásának 
kockázata. 2-es típusú cukorbetegség 

sok esetben elhízás következtében 
jön létre, ami ellen még többet tehet 
az ember, itt az egészséges életmód a 
kulcs. Nagyon érdekes, hogy ha nem 
is visszafordítható, de remisszióba te-
hető fogyás segítségével a 2-es típusú 
diabétesz, persze csak ha még nem 
ért el egy bizonyos súlyossági fokot. 
Ez azt jelenti, hogy bár a cukorbaj 
fennáll, a vércukorértékek újra tar-
tósan a normális értékek közé esnek, 
és még gyógyszeres kezelésre sincs 
szükség. A megfelelő táplálkozás a 
cukorbetegek esetében nem sokban 
különbözik egy hagyományos, egész-
séges étrendtől, de nagyon fontos 
egyénire szabni azt, például testtö-
megtől, egyéb betegségektől is függ 
az ideális kalória- és tápanyagbevitel 
mértéke. A megelőzés szempontjá-
ból fontos a zöldség- és gyümölcs-
fogyasztás, a legújabb hazai ajánlás 
szerint ezekből legalább 5 adagot kel-
lene fogyasztani naponta. Törekedni 
kell a megfelelő rostfogyasztásra, ami 
Magyarországon sajnos alulmarad az 
ajánláshoz képest, ami 25-30 gramm 
naponta, de cukorbetegségben még 
akár napi 40 gramm is lehet. Ez utób-
bi a fogyásban is a segítségünkre le-
het, ezen felül a vízben oldódó élel-
mi rostok megkötik a koleszterint, 
a vízben nem oldódó élelmi rostok 
pedig lassítják a szénhidrátok felszí-
vódását. A rostbevitelt növelhetjük, 
ha a hagyományos termékek helyett, 
a teljes kiőrlésű verziókat részesítjük 
előnyben, vagy ha rizs és burgonya 
helyett rostdúsabb gabonákat válasz-
tunk köretnek, ilyen például a köles 
vagy a hajdina. Fontos szempont még 
az egyes élelmiszerek vércukoreme-
lő hatása, vagyis a glikémiás index. 
Száraztészták közül a durumbúzából 
készült termékek glikémiás indexe 
például alacsonyabb, de ezekből is ta-
lálunk már bőségesen teljes kiőrlésű 
verziókat. 
A zsírszegényebb alapanyagokkal a 
cukorbetegség szövődményei ellen is 
tehetünk és még kalóriát is spórolha-
tunk – fejtette ki a szakember.

Egy kis pécsi érdekesség…
Több helyi találmány és kezdeménye-
zés is segít az úgynevezett „civilizáci-
ós” betegségek közé sorolt cukorbaj 
elleni harcban. Például a pécsi szak-
emberek által is varrt diabétesz-teto-
válás, az egységesített jelzés, ami 
rosszullét esetén mutatja, hogy egy 
cukorbetegnek kell azonnali segítség; 
vagy a PTE-stamagotchi, a cukorbeteg 
gyerekeknek segítő virtuális kisállat.

Több mint 1 millió a felnőtt és 5 ezer a gyerek cukorbeteg, 

számuk pedig egyre csak nő

Vágási Anna pécsi dietetikus Vágási Anna pécsi dietetikus 
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Az MTK Budapest a pécsi Márton 
Gábort nevezte ki vezetőedző-

nek. A korábban a PMFC-nél több íz-
ben, Zalaegerszegen, és legutóbb a 
Mol Fehérvárnál tevékenykedő szak-
embernek nem lesz könnyű dolga a 
fővárosiaknál.

 l Szakács Miklós
Már a közelmúltban is arról szóltak 
a sajtóhírek, hogy jó eséllyel Márton 
Gábor lehet az MTK NB I.-es labda-
rúgócsapatának vezetőedzője. A klub 
hivatalos honlapján pedig nemrég be 

is jelentette, a pécsi szakember veszi át 
a csapat vezetését.
Márton Gábor korábban többször is 
volt már a PMFC szakvezetője, később 
dolgozott Kaposváron és Siófokon is. 
A Zalaegerszeggel remek eredménye-
ket ért el, erre figyelt fel tavaly a Mol 
Fehérvár, amely szerződtette is Már-
tont, azonban nem jutott számára sok 
idő a fehérvári kispadon.  Az elmúlt fél 
évben nem volt csapata.
Most emberes feladatot vállalt el Már-
ton Gábor, az MTK ugyanis utolsó 
előtti, azaz kieső helyen áll a bajnok-

ságban. Hogy milyen hosszú időre kö-
telezte el magát az edző a kék-fehérek-
hez, egyelőre nem tudni, erről ugyanis 
még nem közölt semmit a klub.
– Amit a klub vezetői képviselnek, az 
hozzám is közel áll – nyilatkozta az 
MTK hivatalos weboldalán Márton 
Gábor kinevezését követően. Szeret-
nék minél több fiatalnak játéklehetősé-
get adni, természetesen érdem szerint, 
mert a kor nem érdem. Köztudott, 
hogy az MTK-nál megvan a lehetősé-
gük az edzőknek arra, hogy minőségi 
fiatalokkal dolgozhassanak együtt. 

Én a keretben látom azt a minőséget, 
mind a fiataloknál, mind a rutinos 
játékosoknál, amivel többre lehetünk 
képesek. Ehhez elengedhetetlen, hogy 
a játékosok is partnerek legyenek, mert 
ahol így van, ott egy edzőnek köny-
nyebb dolga van. Lehetnek bármilyen 
rész-, vagy tartós sikereid a múltban, e 
nélkül nem tudsz eredményt elérni. A 
korábban elért eredményeknek min-
dig az volt a nyitja, hogy a játékosok 
az elejétől beleálltak a munkába, és 
maximálisan megvalósították azt, amit 
elképzeltünk, amit kértünk tőlük.

Az Aktív Magyarország Program 
keretében újították fel, a napok-

ban pedig át is adták a PVSK síhá-
zát. Az épület innentől egész évben 
üzemelni fog, turistaházként is lehet 
majd használni.

 l Szakács Miklós
A PVSK síszakosztálya 1945-ben ala-
kult meg, és a téli sportok szerelmesei 
által kedvelt sípálya is már az ’50-es 
évek vége óta áll a síelni vágyó pécsiek 
rendelkezésére. A pálya tetején elhe-
lyezkedő síházat 1963-ban kezdték el 
építeni, különlegessége, hogy 13 ezer 
órányi társadalmi munkában, a sport-
ág rajongói húzták azt fel.
A dicső múlt azonban már régen volt, 
az évek múlása pedig az utóbbi időben 
alaposan meglátszott az épületen. Ép-
pen ezért már ideje volt, hogy sort le-
hessen keríteni a felújításra, ami most 
meg is történt. Az Aktív Magyarország 
Program keretében működő Téry Ödön 
Nemzeti Turistaház-fejlesztési Progra-
mon keresztül érkezett 60 millió forintos 
támogatás a rekonstrukcióra, és további 
9 millió, hogy be lehessen bútorozni a 
modern köntöst kapó házat.
– A PVSK 100 éves születésnapjá-
nak alkalmából tettünk le 2019-ben 
egy létesítményfejlesztési koncepciót, 
amit a kormány is támogatott, támo-
gat – mondta el az átadón Czerpán 
István, a PVSK elnöke. – Felépítettünk 
a Verseny utcában egy kosárlabdacsar-
nokot, és épül már egy új, multifunk-
cionális csarnok, és egy futballpálya 

is. Ebbe a képbe remekül illeszkedik a 
síház felújítása is. 

Ha valaki egy éve körülnézett 
itt, az valószínűleg nem is 

ismerne rá az épületre.

Czerpán azt is hozzátette, hogy mivel 
a havas hónapok, vagy még inkább 
hetek száma egyre kisebb, ezért a fel-
újítás során ügyeltek rá, hogy a síház 
új funkcióval bővüljön. Ennek ered-
ményeként mostantól egész évben 
lehet majd használni azt, méghozzá 
turistaházként. A PVSK elnöke re-
ményét fejezte ki, hogy a város által 
megálmodott Megújuló Mecsek Prog-
ramnak is kiváló kiegészítője lehet az 
új turistaház.

A felújításnak forrást biztosító progra-
mot felügyelő kormánybiztos, Révész 
Máriusz az eseményen azt hangsúlyoz-
ta, hogy bár hazákban sok pozitív lépés 
történt már annak érdekében, hogy 
egészségesebben éljünk, nemzetközi 
összehasonlításban még mindig keve-
set mozognak a magyar emberek. Hogy 
ezen változtatni lehessen, nagyban hoz-
zájárul a Téry Ödön program is.
– Ennek keretében már 100 turistahá-
zat újítottunk fel Magyarországon, ami 
európai viszonylatban is egyedülálló 
– Csak a Mecsekben és környékén ez 
már a negyedik ilyen beruházás, ami-
hez sikerült hozzájárulnunk. Az biz-
tos, hogy ennek a pécsi háznak a kilá-
tása egyedülálló, az pedig külön öröm, 
hogy az ausztriai síházak, turistaházak 

színvonalával vetekszik. Pécs alpolgár-
mestere, Ruzsa Csaba az átadón úgy 
fogalmazott, hogy a koronavírus miatt 
az elmúlt időszakban robbanássze-
rűen nőtt meg az emberek szabadtéri 
sportolás, mozgás iránti igénye, ez pe-
dig felszínre hozta, hogy mik is azok a 
projektek, amelyekkel foglalkozni kell. 
A síház rendbetétele szerinte ebbe az 
irányba mutat.
Ott volt az eseményen Kővári János, 
a Baranya Megyei Közgyűlés fenn-
tartható városfejlesztési biztosa is, aki 
szintén üdvözölte a beruházást.
– A klímaváltozásnak is köszönhe-
tően sajnos az utóbbi 10 évben nem 
nagyon láttunk errefelé havat, jó, ha 
évente egy-egy hétig fedi hótakaró a 
környéket – mondta Kővári. – Éppen 
ezért elég optimista dolog felújítani a 
síházat itt, a Mecsek oldalában. Persze 
emiatt kell hozzátenni, hogy itt azért 
ennél többről van szó. A városvezetés 
a legutóbbi közgyűlésen hirdette meg 
a Megújuló Mecsek Programot, amit 
már csak azért is üdvözlök, mert évek 
óta voltak, vannak már hasonló javas-
lataink. Most Pécsett sokfelől indult el 
egy fejlesztési hullám. A PVSK felől is, 
de a városháza is nekilendült.
Végezetül Czerpán István azt is el-
mondta, hogy hamarosan névadó 
ünnepség is lesz a terveik szerint, a 
megszépült épület ugyanis meg fogja 
kapni Bali László nevét, aki a síszak-
osztály vezetőjeként annak idején ren-
geteget tett azért, hogy megépülhessen 
a síház.

Egész évben üzemelő turistaszállásként is működik a felújított síház

Újra az NB I.-ben bizonyíthat Márton Gábor

Megérett a felújításra az épület Megérett a felújításra az épület 
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Pécs M. J. Város Önkormányzata Közgyűlésének alábbi rendelete 
2021. október 19. napján lépett hatályba:

38/2021. (X.19.) Ör. a Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyű-
lésének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 37/2019. (XI.15.) ön-
kormányzati rendelet módosításáról.

Az alábbi rendeletei 2021. október 25. napján léptek hatályba:

39/2021. (X.25.) Ör. az Önkormányzat tulajdonában lévő lakások bérleté-
ről, elidegenítéséről és használatáról szóló 44/2012. (IX.24.) önkormányza-
ti rendelet módosításáról;

40/2021. (X.25.) Ör. a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alap-
ellátásokról és szociális szolgáltatásokról szóló 54/2017. (Xll.18.) önkor-
mányzati rendelet módosításáról;

41/2021. (X.25.) Ör. a Pécsi Többcélú Agglomerációs Társulás által fenn-
tartott intézményekben biztosított személyes gondoskodást nyújtó szoci-
ális, gyermekjóléti ellátások térítési díjairól szóló 11/2018. (lll.20.) önkor-
mányzati rendelet módosításáról.

Az alábbi normatív határozata 2021. október 19. napján lépett hatályba:

512/2021. (X. 19.) a bizottsági ügyrendek jóváhagyásáról.

Az alábbi normatív határozata 2021. november 16. napján lépett ha-
tályba:

545/2021. (XI. 16.) a Pécsi Ellátó Központ Alapító Okiratának módosítá-
sáról.

Pécs, 2021. november 17.

Rendeletek

Tisztelt Pécsi Választópolgárok!

Pécs Megyei Jogú Város Helyi Választási Iroda szavazatszámláló bizottsági 
tagok jelentkezését várja 2021. december 15-ig. A jelentkezési lap és a nyi-
latkozat a gov.pecs.hu internetes oldal „Címlapja” alatt érhető el.

Az eredetben kitöltött és aláírt nyomtatványok benyújthatók postai úton 
vagy munkaidőben (h–cs: 8.00–16.00, p: 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

A Pécsi Ukrán Önkormányzat december 16-án 17.30-kor közmeghallga-
tást tart a Madách Imre u. 8. szám alatt.

Meghívó

A Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § 
alapján pályázatot hirdet a Nyugati Városrészi Óvoda Közraktár Utcai 
Sportóvodája óvodapedagógus munkakör betöltésére. 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozott idejű 2024. októ-
ber 31-ig tartó közalkalmazotti jogviszony. A foglalkoztatás jellege: teljes 
munkaidő. A munkavégzés helye: Baranya megye, 7633 Pécs, Közraktár 
utca 7. 

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges 
feladatok: óvodapedagógusi feladatok ellátása munkaköri leírás alapján. 

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. 

A munkakör betölthetőségének időpontja: a munkakör legkorábban 2022. 
január 1. napjától tölthető be. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. december 15. 

A pályázatok benyújtásának módja: elektronikus úton Kovácsné Haj-
dinák Éva részére a nyugatiovi@nyugatiovoda.hu e-mail-címen keresztül.

A pályázat elbírálásának módja, rendje: a tagóvoda-vezető véleményé-
nek kikérése után az óvodavezető dönt. A pályáztató fenntartja a jogot, 
hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. december 20. 

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a nyugatiovoda.hu 
honlapon szerezhet.

Álláspályázat

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

A véradók adománya a betegek számára a gyógyulást, gyakran a túlélést, 
az életben maradást jelenti. Mindazok, akik nem tartózkodnak megszo-
kott véradási helyszínük közelében, az ovsz.hu, a voroskereszt.hu, vagy a 
veradas.hu oldalon megtalálhatják a hozzájuk legközelebb lévő véradás 
helyszínét. A megyeszékhelyeken lévő intézetek többségében lehetőség van 
időpontfoglalásra is.

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

Véradás november 22–28. 
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LAKÁS
Magánszemély saját részére keres, 
felújításra váró lakást Pécsen Belvárosban-
Uránvárosban 20 MFt-ig. 
Telefon: 0630/664-7197
Petőfi Sándor utcában, II. emeleti, 
36 nm-es, felújított műanyag 
ablakos téglalakás. Ár: 16,7 MFt. 
Telefon: 06/30/929-9180    

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

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

Nevelési központnál, 50 nm-es, 
2 szobás, műanyag ablakos, 
zuhanykabinos, erkélyes panellakás 
17,5 MFt.  Telefon: 06/30/929-9180
Búza tér közelében, I. emeleti, 
70 nm-es 3 szobás, gázcirkó fűtésű, 
téglalakás teremgarázzsal 28 MFt. 
Telefon: 06/30/929-9180
Kertvárosban 2,5 szobás 57 nm-es 
felújított, műanyag ablakos panellakás 
19,7 MFt. Telefon: 06/30/929-9180
Palatinus Hotellel szemközt, Király 
utca 8. szám emeletén, 120 nm iroda, 
lakássá alakítható, hihetetlenül alacsony 
áron eladó, kiadó. 5 szoba, konyha. 
Tulajdonostól. Telefon: 06/30/956-2250
Kertváros, Nevko közeli, Nagy Imre úti, 
I. emeleti, 40 nm-es 1,5 szobás, 
jó állapotú panellakás. Iár: 16 
MFt. Telefon: 06/70/608-5029
Belváros, Irgalmasok utcai földszinti 
lakások parkolóval: 2 szobás: 50 nm+ 
26 nm galéria, 40 MFt. 1 szobás garzon: 
22 nm, 16 MFt. Telefon: 06/70/608-5029
Eszék utcai 57 nm-es 2,5 szobás első 
emeleti lakás eladó. Ár: 20,4 MFt. 
Telefon: 06/30/906-7323
Attila utcai 64 nm-es 2,5 szobás erkélyes 
első emeleti, felújított lakás eladó. Irányár 
27,9 MFt. Telefon: 06/30/906-7323
Új építésű kertkapcsolatos társasházi lakás 
kertvárosban eladó. 3 szobás étkezős 
106 nm-es garázsos 2 teraszos 
lakás irányára 63,9 MFt. 
Telefon: 06/30/906-7323

INGATLAN
Abaliget központjában 80 nm-es, 
3 szobás, részben felújított lakóház, 
200 nm-es melléképülettel, 700 nm kerttel. 
Iár: 17,5 MFt. Telefon: 06/70/608-5029
Régi- Kertváros, 180 nm-es, 7 szobás, 
2 lakásos (2x90 nm) kiváló lakóház, 
480 nm kerttel, garázzsal, alagsor 
+ tárolóval. Iár: 57,5 MFt. 
Telefon: 06/70/608-5029
Fehérhegy családi házas részén, 
kétszintes, 87 nm-es, 2,5 szobás, kiváló 
állapotú lakóház kerttel és garázzsal. Iár: 
31,5 MFt. Telefon: 06/70/608-5029
Ispitaalján, kedvelt és ismert utcában, 
3 lakásos lakóház, kerttel, garázzsal és 
melléképülettel. (38 nm, 47 nm, 110 nm) 
Irányár: 48 MFt. Telefon: 06/70/608-5029
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

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

GDN Ingatlaniroda
www.pecs.gdn-ingatlan.hu

www.tolnaikert.hu

Könyök utcai 73 nm galériázott fiatalos 
ingatlan eladó irányár 22,9 MFt. 
Telefon: 06/30/906-7323
Bokor utcában 286 nm-es családi 
ház eladó. Telek 485 nm. Irányár: 
67,5 MFt. Telefon: 06/30/906-7323
Tiborc utcából nyíló 200 nm-es kétszintes 
családi ház 475 nm-es telekkel eladó. 
Irányár 53,5 MFt. Telefon: 06/30/906-7323
Ürög Mária dűlő 1500 nm telek, 
csodálatos panorámával eladó. Irányár 
11,4 MFt. Telefon: 06/30/906-7323
Postavölgyben 2235 nm-es összközműves 
telek pincés kisházzal eladó 7,85 MFt-os 
irányáron. Telefon: 06/30/237-5932
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
Ispitaalján 2 lakásos, felújítandó 
családi ház eladó 50 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

BÉREL-KIAD
Pécsi összkomfortos, gázfűtéses 
30 nm-es lakás kiadó. Irányár: 40 
eFt/hó Telefon: 06/70/781-7657
Garázs kiadó Maléter Pál út 30 eFt/hó 
érdeklődni: Telefon: 06/20/259-1100
Albérletet keresek, minden megoldás 
érdekel. Telefon: 06/70/318-4000
Gyárvárosban kiadó irodák, 
csarnokok, raktárak felújított napelemes 
csarnokban 800-2200 Ft/nm+ÁFA 
irányáron. Telefon: 06/30/237-5932

ÁLLÁS
Bejárónői állást vállalok. 
Telefon: 06/20/573-7714
Szakképzett gyógytornász, gyógy 
masszőr, bébiszitter, betegápoló 
háznál munkát vállal. Pécs 
Telefon: 06/70/580-6105
Szabászatban jártas nyugdíjas 
dolgozót keresek, heti 2-3 napi 
elfoglaltsággal Kertvárosban. Telefon: 
06/30/946-0740 17-19 óra között.

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
50% Vénusz társközvetítő. Pécs, Citrom 
u. 2–6. I. em. 5. Telefon: 06/20/287-0135

60-as független, igényes urat 
keresek. Telefon: 06/20/274-9684
Pécsi 73 éves kedves hölgy, magányos, 
vidám pécsi úriember jelentkezését 
várom. Telefon: 06/30/589-3249
50-es független, igényes pécsi úriembert 
keresek. Telefon: 06/70/580-6105

SZOLGÁLTATÁS
Szobafestés, mázolás, tapétázás 
fóliázással, bútormozgatással, 
takarítással igény szerint. Precíz 
munka, reális áron. Nyugdíjasoknak 
kedvezmény. Telefon: 06/20/540-9498
Hátmasszázs Kertvárosban. 
Telefon: 06/30/689-9397

Ablak redőnymester: reluxa és 
szalagfüggöny, szúnyogháló, árnyika, 
ajtók, ablakok gyártása, szerelése, javítása 
folyamatos akciókkal. Telefon: 
72/228-298, 06/20/986-9222, 
www.ablakredonymester.hu
Asztalosmunkák: készítés, javítás, 
zárcsere. Telefon: 06/20/574-9168
Festés-mázolás korrekt áron. 
Telefon: 06/30/697-2416
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

Lakásfelújítás, kőművesmunka, 
hidegburkolás, 

szobafestés+mázolás.
06/30/900-3250

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

Építési telek Zengővárkonyban. 
www.zengovarkonyitelek.hu
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Veszélyes fák és minden más fák 
kivágása, gallyazása garantált minőségben. 
Lombhulladék-elszállítás és fa beszámítás 
lehetséges. Telefon: 06/30/221-9993
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
Fürdőkád felújítás, kívánt színben 
garanciával. Telefon: 06/30/259-7123
Költöztetés-fuvarozás. 
Telefon: 06/30/311-1500
Gázkészülék javítás. Telefon: 
06/30/253-9894
Villanyszerelés, hibaelhárítás. 
Telefon: 06/30/276-4137
Parkettacsiszolás, parkettázás 
PVC-padlózás. Telefon: 06/72/713-320, 
06/30/227-7427
Családi házak felújítása, homlokzati 
hőszigetelése. Telefon: 06/20/442-7602

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

hálók fából, műanyagból.
Nyugdíjasoknak 10% kedvezménnyel, 

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

Hidegburkolást, festést, homlokzati 
hőszigetelést, vizes falak szigetelését, 
átalakítását vállalom, gyors határidővel, 
garanciával. Telefon: 06/70/679-1927
Redőnyszerelés, javítás, gurtni 
csere. 06/30/859-8118
Csőtörés elhárítása, gázkészülék 
javítása, víz-, gáz-, fűtésszerelés. 
Telefon: 06/30/361-0449
Bőrkabátkészítés, javítás, motorosruha 
javítás. Telefon: 06/20/467-5193
Favágás alpintechnikával vagy 
emelőkosárral, cégeknek egyéb 
kosaras munkák. Várhelyi. 
Telefon: 06/20/371-7019

Kádfelújítás. Telefon: 06/70/548-9372
Veszélyes fakivágás, bozótirtás. 
Telefon: 06/70/508-3308
Festésmázolást vállalok. 
Telefon: 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
Kőműves munkát, épületbontást, 
betonozást, kerítésépítést, falazást stb. 
vállalok. Telefon: 06/70/429-6168

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

KÖNYVELÉS, ADÓBEVALLÁS
Elmaradt könyvelés pótlása, 

önellenőrzés. 06/20/9332-546

Kád, mosdókagyló, zuhanytálca felújítása, 
csempe-, ajtó-, ablak-, kerítésfestés. 
Telefon: 06/30/294-0144
Kisebb kőművesmunkák, 
burkolások, javítások vállalása. 
Telefon: 06/30/747-8872
Üvegezés, pótgittelés. Telefon: 
06/30/908-0265
Fodrász házhoz megy. Ildikó 
Telefon: 06/70/582-0720
Teljes körű lakásfelújítás, 
homlokzatszigetelés, gipszkartonozás, 
nyílászáró csere. Precíz munkavégzés 
elérhető áron. Rövid határidővel, 
anyagbeszerzéssel, teljes 
lebonyolítással. NORBITECH 
Kft. Telefon: 06/30/214-4307
Villanyszerelés Telefon: 06/30/340-8824
Festés-mázolás, tapétázás, 
homlokzatfestés, lépcsőházak 
festése közületeknek is, garanciával. 
Telefon: 06/20/962-1718

SZŐNYEGTISZTÍTÁS
rojtfehérítés, szegélyjavítás 

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

KÁRPITTISZTÍTÁS

Veszélyes favágás alpintechnikával, 
fiatalító vágás, ritkítás, fagondozás. Teljes 
garanciával. Balázs Péter Telefon: 
06/30/977-1801
Vízvezeték szerelés, csőtörés, dugulás 
elhárítás. Telefon: 06/70/215-9583
Költöztetés, lakásürítés, lomtalanítás 
reális áron. Telefon: 06/30/695-7668
Kisteher fuvarozás, költöztetés, 
lomtalanítás, pince, padlás, garázstakarítás 
billenccsel. Telefon: 06/70/429-6168
Eltartási szerződést kötnék idős nénivel 
kertvárosban. Telefon: 06/30/452-7314
Takarítónőt keresek, lakásom 
rendbetételéhez. Telefon: 06/30/227-1370
Eszter masszőr Pécs Megyeri út 
26/1. Telefon: 06/20/471-7628
Kisebb kőműves munkákat 
betonozást, vizes és gombás falak 
vakolását, csempézést és lapozást 
vállalok. Telefon: 06/20/520-8421
Bútor-összeszerelés és egyéb 
asztalosmunkák. Telefon: 0630/393-0842
Festés, mázolás, tapétázás, 
homlokzatfestés, lépcsőházak 
festése, közületeknek is. Garanciával. 
Telefon: 06/20/962-1718
Dugulás-elhárítás, vízvezeték-
szerelés, WC-, mosdó, mosogató, 
csaptelep javítások kiszállási díj 
nélkül. Szabó Sándor. Telefon: 
72/444-073, 06/70/310-8435

Vízvezeték szerelés, csőtörés, dugulás 
elhárítás. Telefon: 06/20/298-4206
Cipzárbevarrás, nadrág-, 
szoknyafelvarrás, egyéb. 
Telefon: 06/30/519-0885
Veszélyes és bármilyen fa kivágása 
garanciával, alpintechnikával. Szállítás, 
fabeszámítás lehetséges. Telefon: 
06/20/339-3645, 72/213-056
Redőny, szúnyogháló, szalagfüggöny, 
új megrendelések, javítás, gurtni 
csere. Telefon: 06/70/324-5476
Lakásszerviz, WC-tartályok, vízcsapok, 
mosdók, zárak javítása, cseréje. Telefon: 
06/72/310-671, 06/30/562-7756

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

Villányi, pécsi borok 
reklámáron!

Fehér, rozé és vörös 2 l-es 
csomagolásban 990 Ft/db.

Pécs, Nagyvárad u. 11. , 
Kincses úti TESCO és 

Uránvárosi Piac
Borok kiszállítását is vállaljuk 

Pécs területén!

Készülő italipari – helytörténeti 
könyvhöz, megvételre keresek, régi 
magyar – domború feliratos – sörös 
üvegeket. T: 06/30/359-9099
Porcelánbaba (szőkehaj, kékszem) 
vadonatúj eladó. Telefon: 06/20/568-5812

ADÁS-VÉTEL

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

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

e-mail: info@pecsimutargygaleria.hu

Vásárolok hagyatékot, régi porcelánokat, 
bútorokat, régi képeket, újszerű bútorokat 
is. Lomtalanítást is vállalok. Hajdú 
Sándorné Margitka. Leinformálható. 
Forduljon hozzám bizalommal! 
Telefon: 72/671-406, 06/70/251-4242
Néptánccsoportunk részére vásárolunk: 
népviseleti ruhákat, szoknyákat, 
kendőket, vállkendőket, csipkéket, 
díszeket, szalagokat, méteranyagokat. 
Telefon: 06/30/608-3962

Zsolnay és Eozin, Herendi 
Arany, Ezüst felvásárlás

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

Tűzifa olcsón eladó. Telefon: 
06/70/500-7033

Régiségbolt feltöltéséhez vásárolunk: 
porcelán dísztárgyakat, figurális 
porcelánokat, Zsolnay, Herendi 
gyűjteményeket, vitrintárgyakat, 
festményeket, szobrokat, vázákat, egyéb 
tárgyakat. Telefon: 06/30/608-3962
Rossz automata mosógépet keresek 
(Pécs-Komló) Telefon: 06/30/982-8518

ÁTKÖLTÖZTÜNK a Siklósi út 4-ből a Siklósi út 8-ba.

Jó minőségű olcsó bútorok.
Bútorok bizományos átvétele.

Tel.: 20/9333-206 H-P: 10-17, Szo.: 10-12

Vásárolok régi roncsokat forgalomból 
kivont, adásvételivel. Agancsokat, 
horgászbotokat. Hulladék vasakat, 
lomtalanítást is. Hívj bizalommal! Háry 
Ferenc Telefon: 06/70/211-9070
Eladnám 2 db vas garázsajtót, tea 
tűzhelyet Ár: 10 eFt/db. Disznóölési 
eszközök, kombinált hűtőszekrény, 
bontott gázkonvektor és egyéb 
dolgok. Telefon: 06/72/740-626
Hagyatékot, régiséget, feleslegessé vált 
tárgyait megvásárolom. Lomtalanítás 
pincétől a padlásig. Lakatos János 
Telefon: 06/70/309-9706
Újszerű hálószobabútor fából, 
kisbútorok és hímzőfonal eladó. 
Telefon: 06/70/708-8461
Gardróbszekrény, zsalus, 
tolóajtós, olajradiátor eladó. 
Telefon: 06/20/568-5812
Eladó egy 6 személyes Hyundai 
h1 személygépkocsi és bontott 
építőanyagok. Telefon: 06/30/296-9630
Singer szabó varrógép, szieszta 
gázhősugárzó gázpalackkal eladó. 
Telefon: 06/30/648-5581
Lábmasszírozó infra sugárral is 
működik. Gőzölős tisztító gép, mindent 
tisztít kárpit, padló stb. Új bárány 
takaró 130 x 180, 2 l-es fritőz vadonatúj 
állapotban eladó. Telefon: 06/72/442-588
Megvásárolnám feleslegessé vált 
tárgyait (festmény, porcelánok, játékok, 
könyvek, szerszámok stb.) ill. teljes 
hagyatékot, pincétől a padlásig, teljes 
lomtalanítás. Ingyenes kiszállás. Név 
és telefonszám leinformálható. Hívjon 
bizalommal. Lasch-Mészáros, Pécs. 
Telefon: 06/30/411-0567, 06/70/434-2040

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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