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Megnyílt az adventi vásár, kell is védettségi, meg nem is

Végre megkezdődhet a Régészeti Múzeum felújítása

Újabb nyomozás indult a pécsi átvilágítás nyomán

Karácsonyi adománygyűjtések Pécsett

ADNI JÓ



A múlt pénteken megnyitott pécsi 
adventi vásárt már a megújulás 

jegyében szervezték. Az új progra-
mokról, az új helyszínekről és a ren-
dezvény hosszú távú céljairól tar-
tottak sajtótájékoztatót november 
24-én. 

 l Pernecker Dávid
Az idei pécsi adventi vásár az első 
állomása lesz annak a hároméves fej-
lesztési tervnek, amelynek folyamán 
új programokkal, új helyszínekkel 
teljesen megújul az Adventi Kézmű-
ves- és Mesevásár, ami a tervek szerint 
minden korábbinál színesebbé és ösz-
szetettebbé válhat így. Az újjászülető 
adventi piacról és az idei programok-
ról november 24-én a Művészetek és 
Irodalom Házában tartottak sajtótájé-
koztatót. 
– Komoly múltja van a pécsi adventi 
vásárnak, és bízunk abban, hogy még 
komolyabb jövője lesz. Mivel az idei 
a tizedik vásár, ezért úgy gondoltuk, 
hogy eljött az ideje a megújulásnak. 
Ez a megújulás hosszú távra szól, épp 
ezért ennek megalapozásaként dolgoz-
tuk ki a hároméves fejlesztési koncep-
ciót, amelynek célja kettős. Az egyik 
cél az, hogy a pécsi családok továbbra 
is meghitt keretek között tölthessék a 
karácsonyvárás időszakát, a másik pe-
dig az, hogy a jövőben a pécsi advent 
a hazai és a nemzetközi turizmus sze-
replőit is a városba tudja hozni. Tehát 
a Pécs Nyitva-kampány egyfajta meg-
hosszabbításaként tekintünk az ad-
venti vásárra, hiszen a lényeg az, hogy 
Pécs egész évben nyitott legyen a turis-
ták számára – mondta az eseményen 
Péterffy Attila polgármester. 
Hozzátette, hogy az idei – széles körű 
városi összefogás eredményeként lét-
rejött – vásártól fogva szeretnének 
minél több új helyszínt bekapcsolni a 
programsorba, hogy az adventi esemé-
nyek ne csak a Széchenyi térre és szűk 
környékére koncentrálódjanak (ilyen 
például az Árkád, a Kossuth tér és a 
Színház tér). Mint mondta, egyszer 
– nem a hároméves fejlesztési idősza-
kon belül – szeretnék elérni, hogy az 
advent és az adventi hangulat az egész 
belvárosra, valamint akár a külső vá-
rosrészekre is kiterjedhessen valami-
lyen formában.  
– A karácsony az egyetlen olyan ün-
nep, ami mindenkit megérint. Akit a 
karácsony nem érint meg, attól már 
az égvilágon semmit nem lehet elven-
ni, az már mindent elvesztett. A kará-
csonyvárás, a várakozás öröme pedig 
sajnos ma már egyre inkább eltűnni 

látszik, mindent azonnal és rögtön 
akarunk, pedig van a várakozásban 
egy olyan csoda, amit semmivel nem 
lehet helyettesíteni. Nekünk pedig 
ezért most az a célunk, hogy az ad-
venti időszakot és a karácsonyt a pécsi 
családok egy kicsit mosolygósabban 
élhessék meg – mondta Felföldi László 
megyéspüspök, aztán kiemelte, hogy 
advent idején hat alkalommal várják 
majd az érdeklődőket a székesegyház-
ban rendezett ünnepi hangversenyek-
re.  
Az adventi vásáron részt vevő civil és 
városi szervezeteket, szereplőket és 
intézményeket Ágoston Andrea ön-
kormányzati képviselő fogta össze, aki 
elmondta, hogy idén a hagyományok-
nak jóval nagyobb szerepe van a prog-
ramsorban: hetente más adventi népi 
játékkal köszöntik a főtérre érkezőket 
(lesz szentcsaládjárás, karácsonyi kán-
tálás vagy háromkirály-járás is). Ki-
emelte, hogy december 19-én a Keret 
Alkotó Csoport Betlehemes felvonu-
lást tart a Magtártól a Széchenyi térre, 
ahol „Áldott a te…” címmel tartanak 
Mária-játékot, amely bemutatja a Jézus 
születése előtti néhány hónap napja-
inkban is aktuális, érvényes eseménye-
it. Továbbá ajánlotta a programhoz új 
helyszínként csatlakozott Pécsi Nem-
zeti Színház Adventi Erkélykoncert-
jeit is, amelyekben közreműködnek a 
színház művészei és énekkara is.
– Mit is akarunk üzenni az adventi 
vásár kültéri rendezvényeivel? Azt, 
hogy ezekben a zord időkben, amikor 

sok mindent elveszítünk, amikor úgy 
érezzük, hogy nem maradt más, akkor 
a legszentebb, ősi hagyományainkhoz 
vissza lehet nyúlni és ezekből lehet fel-
töltődni – mondta. 
Ezt követően Bánkuti Péter, a Zsolnay 
Örökségkezelő NKft. operatív igaz-
gatója röviden összefoglalta a kultúr-
negyed által szervezett legfontosabb 
programokat. Mint mondta, az adven-
ti vásárról nem hiányozhat a fényfes-
tés, hiszen tavaly hatalmas siker volt az 
adventi épületfestő gyerekrajzpályá-
zat, amelyre több mint ezer kisgyerek 
jelentkezett. A dzsámit idén viszont 
már nem csak óvodások, alsós és felsős 
diákok rajzai díszíthetik majd, hanem 
középiskolások alkotásai is, így nem 
meglepő, hogy már több mint kétez-
ren jelentkeztek a pályázatra. 

A gyerekek munkáit 
hétvégente láthatjuk 

a dzsámin, az 
eredményhirdetés pedig 

december 21-én lesz a 
Széchenyi téren. 

Hozzátette, hogy emellett a dzsámira a 
LaLuz Visual Studio is vetít majd egy 
naponta fejlődő ünnepi fényalkotást 
(minden nap 16.30 és 21.00 között). 
Megjegyezte, hogy az idei adventen új 
fényfestési helyszínként debütál a Vá-
rosháza épülete is, amit a Fényszórók 
csapata öltöztet majd fénybe (minden 
pénteken, szombaton és vasárnap). 

A koncertekről szólva elmondta, hogy 
elsősorban az adventhez illeszkedő 
népzene, világzene, gospel és a capella 
műfajai lesznek előtérben, a konkrét 
előadók közül pedig kiemelte a Muzsi-
kást, a Kalákát, valamint a december 
11-én érkező Benkó Dixieland Band 
karácsonyi koncertjét és a Rutkai Bori 
Banda december 17-ei fellépését is. 
Lesz továbbá – folytatta – Mesekuc-
kó, ahol hétvégente karácsonyi me-
seolvasással várják a gyerekeket, akik 
egyébként december 5-6-án találkoz-
hatnak a Mikulással is. Az Irgalmasok 
temploma előtt pedig egy nagy, fából 
készült adventi koszorú várja majd a 
családokat – tette hozzá. 
A kitelepülőkre térve hangsúlyozta, 
hogy az idei vásáron 21 gasztronómiai 
és 32 kézműves kitelepülő termékeiből 
válogathatunk, a kiemelkedő minősé-
get pedig garantálja, hogy őket egy pá-
lyázat keretében választották ki. 

Végezetül kiemelte: a 
koronavírussal kapcsolatos 

jelenlegi szabályozások 
alapján az adventi vásár 

szabadon látogatható, míg 
a színpadi programokon 
való részvétel védettségi 

igazolványhoz kötött.

Minden további részlet, időpont és 
program megtalálható az Advent Pécs 
oldalon.

Megnyitott a pécsi adventi vásár: 
kell is védettségi igazolvány, meg nem is 

Évről évre újul meg a pécsi adventi vásár Évről évre újul meg a pécsi adventi vásár 
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A legkorábban 2023 kora tavaszán 
fogadhat újra látogatókat a Szé-

chenyi téri múzeum.

 l Pernecker Dávid
Rövidesen megindulhat a Régészeti 
Múzeum Széchenyi téri épületének 
egy évtizede várt rekonstrukciója, 
amelynek eredményeként eltűnhet egy 
régi szégyenfolt a város szívéből. Mint 
ismert, a felújításra korábban – az elő-
ző városvezetés idején – a megye, majd 
a város nyert pályázati forrást, de a ki-
vitelezésre kiírt korábbi közbeszerzés-
re a rendelkezésre álló összegnél ma-
gasabb árajánlatok érkeztek be, ezért 
akkor nem indult meg a felújítás.
Az új városvezetés hónapokig tartó 
szakmai előkészítő munkáját követő-
en azonban tavaly nyáron új kiviteli 
közbeszerzési pályázatot írt ki, az ere-
deti tervekhez képest módosítva: úgy 
alakították át az 1,5 milliárd forintos 
beruházást, hogy az épület felújítása 
és a rekonstrukció műszaki tartalma 
továbbra is megfelelő legyen a pályá-
zati felhívásnak, de a fedezetül szol-
gáló pályázati forrást ne lépjék túl az 
ajánlatok.
A projekt jelenlegi állásáról Csúcs Zol-
tánt, a rekonstrukciót koordináló Pécsi 
Városfejlesztési Nonprofit Zrt. vezér-
igazgatóját kérdeztük, aki lapunknak 

elmondta, hogy a nyílt kiviteli közbe-
szerzési eljárás sikeresen lezajlott, a 
nyertes vállalkozó a Strabag Építő Kft. 
lett, akikkel már meg is kötötték a ki-
vitelezési szerződést. Ahhoz azonban, 
hogy hatályba lépjen a szerződés, elő-
ször a Pénzügyminisztériumnak kell 
elfogadnia az említett műszaki tarta-
lom megváltozását és a felújítás végle-
ges költségvetését. Mindehhez szükség 
volt a támogatói szerződés módosítá-
sára is, amelyet a napokban a közgyű-
lés el is fogadott, azt be is nyújtották.
Tervezetten a szerződés jövő janu-
ár-február tájékán léphet hatályba, ek-
kor kezdődhet meg a tényleges munka 
is, amellyel párhuzamosan zajlik majd 
a megújuló múzeum eszközparkjának 
beszerzése – tette hozzá a vezérigaz-
gató.

Jelenleg a 
Pénzügyminisztérium 

térfelén pattog a labda.

Csúcs Zoltán kiemelte, hogy a beru-
házás előreláthatóan 12 hónapot vesz 
majd igénybe, így – a 30 napos mű-
szaki átadás-átvétel folyamatát és a 
használatba vételi engedélyezési eljá-
rást követően – legkorábban 2023 kora 
tavaszán fogadhat újra látogatókat a 
pécsi Régészeti Múzeum.

21. századi technológiák a megújuló múzeumban
A felújított intézményben a tervek szerint egy integrált kiállítótér jön majd 
létre: a múzeum folyamatosan bővülő régészeti leletanyaga mellett a hely-
történeti és a néprajzi kiállítás egy-egy darabja is helyet kaphat itt. Az inter-
aktív tárlat 21. századi technológiákat alkalmaz majd, múzeumpedagógiai 
foglalkozásokat is tartanak az épületben, de a tudományos kutatómunkára 
is alkalmas lehet. Az akadálymentes épület emeletén jól körüljárható lesz 
a kiállítás anyaga, amelyet a Janus Pannonius Múzeum szakemberei állíta-
nak majd össze. A tervek alapján egy olyan raktáregységet is létrehoznak, 
amelyben a folyamatosan gyarapodó leletanyagot megfelelően lehet tárol-
ni. Kialakítanak továbbá egy múzeumkertre néző kávézót is.

Jövő év elején indulhat a Régészeti Múzeum felújítása

A Pécsi Egészségfejlesztési Iroda 2018. szep-
tember 1-jétől működik a Pécsi Járásban. A 
megvalósítási időszak koronavírus-járvány ál-
tal is terhelt, adminisztrációs kihívásokkal teli 
hónapjai után, november 11-én zárult, melyet 
egy három éves fenntartási időszak követ.

A 2021. november 11-én a végéhez érkező meg-
valósítási időszak nem volt zökkenőmentes, a 
pályázati működéssel járó rengeteg adminisztrá-
ció és a Covid folyamatos hullámai mind nehezí-
tették a szakmai munkát, a személyes interakciók 
a háttérbe szorultak, az egyeztetések az említett 
időszakban online zajlottak. A közel 60 fős szak-
mai team lelkes munkájának köszönhetően, a 
nehézségek ellenére a néha teljesíthetetlennek 
tűnő indikátorokat is elérték. „Pécs város vezeté-
se elkötelezett az egészségmegőrző programok 
iránt. Minden segítséget megadunk az ezt célzó 
programok külső szervezőinek, és amint a járvány-
helyzet lehetővé teszi, újabb saját kezdeménye-
zésekkel jelentkezünk” – emelte ki Nyőgéri Lajos, 
Pécs MJV alpolgármestere. A fizikai megvalósítás 
során eljutottak a Pécsi Járás minden településé-
re (40 db). A közel 50 féle program több, mint 400 
színtérprogram formájában valósult meg, ami alatt 
több, mint 53.000 fő került bevonásra egészséggel, 
egészségtudatossággal kapcsolatos, prevenciós 
programba. A korcsoportok tekintetében a szerve-
zett programokkal, a kiskorúaktól az aktív, dolgozó 

felnőtteken át, a szépkorúakig minden a projekt ál-
tal meghatározott stakeholder csoportot elértek. A 
lakosság az Egészségfejlesztési Iroda tevékenysé-
gét megismerve a számukra rendezett prevenciós 
foglalkozásokat nyitottan fogadták és azon aktívan 
részt is vettek. A programok fókuszában a mozgás, 
a rendszeres fizikai aktivitás napi rutinba történő 
beépítése, a mentális és a munkahelyi egészség 
fejlesztése, valamint az általános egészség, az 
egészségtudatosság javítása állt. "A prog-
ram sikerének érzem, hogy a fizikai meg-
valósítás két évében az Iroda munkáját 
egyre több lakos ismerte meg és élt 
a testi-lelki egészség megőrzését 
elősegítő program adta lehetősé-
gekkel. Reményeink szerint foko-
zódó érdeklődés fogja kísérni az 
elkövetkező 3 éves fenntartási 
időszakot, amelyre elkötelezett 
munkatársaink nagy öröm-
mel készülnek” – mondta dr. 

Örkényi Anna, az EEI főigazgatója. A november 
11-én lezárult korszakot egy új időszak követ: 3 
éves fenntartási szakasz következik, mely során az 
eddig legsikeresebb, az érdeklődők visszajelzései 
alapján értékes, hasznos és a jövőben is látogatott 
programokkal várják továbbra is a Járás lakosságát 
a Dr. Veress E. utca 2. szám alatti Rendelőintézet 
földszint 17-es irodájában.

További részletek, elérhetőségek:
Web: www.eeipecs.hu/pei 
e-mail: efi.pecs@eeipecs.hu 
Facebook: https://www.facebook.com/PecsiEFI 
 

Pécsi Egészségfejlesztési Iroda: sikeresen zárult a projekt

Időszerű az intézmény renoválása Időszerű az intézmény renoválása 
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Az önkormányzat nevében Ruzsa Csaba alpolgármester vette át a Magyar 
Turisztikai Ügynökség képviselőjétől a Virágos Magyarország versenyen a 

Dél-Dunántúl legjobbjaként nyert régiós Arany Rózsa-díjat – közölte a napok-
ban a városvezetés. 

 l Pernecker Dávid
A Magyar Turisztikai Ügynökség idén 28. alkalommal hirdette meg a települések 
országos környezetszépítő versenyét. A Virágos Magyarország versenyre ebben 
az évben több mint 320 nevezés érkezett. A megmérettetésen külön értékelték és 
díjazták a 30 ezer fő feletti és ezen lélekszám alatti városokat, illetve a falvakat – 
írja az önkormányzat közleményében. Mint közölték, a beérkezett pályázatokat 
egy 120 fős, egyebek közt kertészekből, tájépítészekből és turisztikai szakembe-
rekből álló zsűri értékelte, akik megállapították, hogy egyre színvonalasabb pá-
lyázatok érkeznek.

Sorra szépülnek meg a közterületek és számos településen 
átgondolt, a fenntarthatóság szempontjait is szem előtt tartó 

zöldterület-fejlesztés zajlik.

– A zsűri Régiós Arany Rózsa minőségi díjban részesítette városunkat. Pécs 2005 
után nyerte el ismét a szakmai zsűri főkategóriájának díját. Célunk az, hogy a 
megkezdett munkát tovább folytassuk, növeljük a virágágyi felületeket, színe-
sítsük városunkat, és a Pintér János Parkmegújítási Program keretében további 
zöldterületeket szépítsünk meg – fogalmazott a díj átvételekor Ruzsa Csaba gaz-
daságért felelős alpolgármester.
– Szeretnénk, hogy munkánk nyomán Pécs méltó legyen arra, hogy a jövőben 
valamikor hazánkat képviselje a virágos települések nemzetközi megméretteté-
sén. Erre jó esélyünk van a szakmai zsűri egyöntetű véleménye alapján, amit pé-

csi látogatásukon fogalmaztak meg – idézi a közlemény Meixner Barnát, a város 
zöldterületeit üzemeltető Biokom NKft. ügyvezető igazgatóját.

Pécsi zöldterületi munkák a számok tükrében:
A Biokom NKft.

 Ä évente több mint 8000 darab fa metszését,
 Ä több mint 3700 focipályányi zöldterület kaszálását,
 Ä több mint 1 hektár virágágyi felület ápolását,
 Ä évente mintegy 100 ezer darab virágpalánta kiültetését,
 Ä több mint 64 hektár cserjefelület ápolását,
 Ä évi közel 1000 darab facsemete ültetését,
 Ä évi közel 3000 darab fa növényvédelmi kezelését végzi el.

A Városházán a régió többi díjazottja, így Györe, Kisharsány és Drávaszabolcs te-
lepülések képviselői is megkapták elismerésüket.

A parkolózónák és a védett öve-
zetek külső határainál alakítják 

ki őket, és hétköznapokon 8–18 óra 
között az ott lakókon kívül csak ké-
tórás várakozásra lesz lehetősége az 
autósoknak. A területek tehermente-
sítése a cél.

 l Szakács Miklós
Ahogyan arról korábban már beszá-
moltunk, a pécsi közgyűlés elfogadta 
legutóbbi ülésén a parkolási rendelet 
módosítását. Az új szabályozás a ve-
szélyhelyzet lejártával így érvénybe is 
léphet majd. Több kisebb, és néhány 
nagyobb változtatást is tartalmaz 
a módosítás, ezeket a Pécsi Hírek-
ben elemenként haladva, részletesen 
igyekszünk bemutatni, hogyan is fog 

kinézni Pécs belvárosa az új szabály 
hatályba lépésétől.

A rendelet legnagyobb 
újítása egy eddig Pécsett 
nem létező, úgynevezett 
korlátozott várakozási 

övezet létrehozása. 

A város több különböző pontján ala-
kítják ki, összesen négy lesz belőle 
(alább összefoglaljuk pontosan, mely 
utcákat érinti a változás), és mind a 
parkolózónák és a védett övezetek 
külső határainál lévő közterületetek 
érintik majd. Ezeken a részeken eddig 
nem kellett a parkolásért, várakozá-
sért fizetni, így sokan éppen ezért itt 

tették le autójukat a nap elején, majd 
a munka végeztével távoztak csak on-
nan. Ennek következtében az utóbbi 
években alaposan megnőtt e területek 
forgalmi terhelése – az új rendelettel 
ezt szeretnék csökkenteni.
A szabályozás életbe lépésétől kezdve 
ugyanis legfeljebb 2 órán keresztül le-
het majd gépjárművel ezekben az ut-
cákban várakozni. Minden autótulaj-
donos maga kell, hogy gondoskodjon 
egy műanyag, kézzel állítható óra be-
szerzéséről, azon a várakozás megkez-
désének időpontját kell beállítani. Ha 
letelik a 120 perc, és az autót továbbra 
is otthagyják, a közterület-felügyelők 

szabálysértési bírságot szabhatnak ki 
a gépjármű tulajdonosára, üzemben 
tartójára.
Fontos, hogy a korlátozás hétközna-
pokon 8–18 óra között lesz érvényes, 
azaz este 6 óra és reggel 8 között, va-
lamint hétvégén bárki várakozhat au-
tójával az érintett utcákban, akár 120 
percnél hosszabb ideig is. 
Akik a korlátozott várakozási övezet-
ben laknak, a lakcímkártyájuk bemu-
tatásával válthatnak ki egy engedélyt, 
amely 1200 forintba fog kerülni, és egy 
évre szól. Ennek birtokában időkorlát 
nélkül várakozhatnak ezeken a terüle-
teken.

A korlátozott várakozási övezetek bevezetése 
a belváros közelében lakók érdekeit szolgálja

Négy zóna, közel 40 utca
Összesen négy korlátozott várakozási övezetet jelöl ki az új parkolási ren-
delet, mutatjuk, melyek lesznek ilyen területek:
1. számú korlátozott várakozási övezet: az északról a Surányi Miklós 
utca, délről az Aradi vértanúk útja, keletről a Hunyadi János utca és nyu-
gatról a Székely Bertalan utca által határolt terület.
2. számú korlátozott várakozási övezet: az északról a Majorossy Imre 
utca, délről a Kálvária utca, keletről a Ferenc utca és a Majorossy utca alsó 
fele, nyugatról pedig a Tettye utca által határolt terület.
3. számú korlátozott várakozási övezet: az északról a József Attila utca, 
délről a Nagyvárad utca, keletről a Petőfi utca, nyugatról a Megyeri út által 
határolt terület.
4. számú korlátozott várakozási övezet: az északról a Jakabhegyi út, 
délről a Szigeti út és a Tiborc utca, keletről a Kürt utca, míg nyugatról a 
Homok utca és a Mikes Kelemen utca által határolt terület.

Arany Rózsa-díjat kapott Pécs a Virágos Magyarország versenyen

Folytatják a megkezdett munkát Folytatják a megkezdett munkát 
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Újabb fázisába lépett a nyomozás 
egy olyan ügyben, amelyet a pé-

csi önkormányzati cégek és intézmé-
nyek átvilágítása hozott a felszínre. 
A Zsolnay Shophoz kötődő ügyben 
a rendőrség nemrég gyanúsítást kö-
zölt, a bíróság pedig elrendelte az 
érintett vagyonának zár alá vételét 
– közölte múlt héten a pécsi önkor-
mányzat.

 l PécsMa.hu
A szóban forgó ügy a ZSÖK NKft. ko-
rábbi vezetéséhez és a Zsolnay Shop-
hoz kötődik – áll a közleményben. Az 
eset részletei a pécsi önkormányzati 
cégek és intézmények átvilágítását be-
mutató honlapon is elolvashatók (el-
szamoltatas.pecs.hu).

A lényege röviden:
 Ä a ZSÖK NKft. és egy vállalkozás 
2018. október 12-én együttműkö-
dési megállapodást kötött. Ennek 
tárgya a ZSÖK NKft. által a Zsol-
nay Kulturális Negyedben üzemel-
tetett Zsolnay Shop „szakmai fel-
ügyelete” volt.
 ÄA gyanú szerint azonban ez a szak-
mai felügyelet mindössze abban 
nyilvánult meg, hogy az együttmű-

ködő cég ügyvezetője a nyitvatar-
tási időben a boltban tartózkodott.
 ÄA szakmai felügyelet fejében 
ugyanakkor az együttműködő cég 
hozzájutott a ZSÖK NKft. részére a 
Zsolnay Porcelánmanufaktúra Zrt. 
által kifizetett bizományosi díj 94 
százalékához.
 ÄEközben a ZSÖK NKft. viselte a 
boltban dolgozó három alkalma-
zott összesen évi 9,6 millió forint 
összegű bérét és bérköltségét.
 ÄA boltban nem csak Zsolnay termé-
keket árultak, hanem az együttmű-
ködő partner ékszereit is. Ebben a 
tevékenységben is közreműködtek 
időszakonként a ZSÖK által fizetett 
munkavállalók.
 ÄA bolt önkormányzatnak fizetett 
haszonbérleti díját, a bolt mű-
ködése során felmerülő összes 
rezsiköltségét, valamint a bolttal 
kapcsolatos csaknem 6 millió fo-
rintos reklámköltséget is a ZSÖK 
állta.

Az ügyben november 8-án 
a rendőrség gyanút közölt 

az együttműködő cég 
ügyvezetőjével.

A bíróság pedig november 18-án elren-
delte a gyanúsított vagyonának zár alá 
vételét, ami a gyakorlatban egy lakóin-
gatlan tulajdonrészét és egy lakossági 
bankszámlát érint. Az átvilágítás adatai 
alapján az ügy 13,75 millió forint vagyo-
ni hátrányt okozhatott az önkormányzat 

tulajdonában lévő ZSÖK NKft.-nek. Dr. 
Bodnár Imre, a pécsi önkormányzati át-
világítást végző jogi team vezetője a köz-
lemény szerint üdvözölte, hogy a nyo-
mozás ebbe a fázisba jutott. Elmondta 
azt is: abban bízik, hogy ugyanezzel az 
intenzitással fog folytatódni.

Cikksorozatot indítottunk, melyben górcső alá 
vesszük a pécsi hajléktalanellátást. Ez a sok-

szereplős, rendkívül komplex és nehéz feladat 
ugyanis nagyon fontos egy jól működő városhoz. 
Rendvédelmi szervek, szociális feladatokat ellá-
tó szervezetek képviselőit kérdeztük, de egész-
ségügyi szakember és az önkormányzat is állást 
foglal. Az alábbiakban dr. Kanizsai Péter, a Pécsi 
Tudományegyetem Klinikai Központ Sürgősségi 
Betegellátó Osztályának (PTE KK SBO) vezetője 
nyilatkozott. Sőt, a mentőket is utolértük – bár ne-
hezen – a témában. 

 l PécsMa.hu
Kanizsai Péter azzal kezdte, hogy leszögezte: a haj-
léktalanok gyógyítása ugyanolyan eleme a munká-
juknak, mint a nem az utcán élőké.

Az SBO munkatársai számára 
természetesen minden beteg egyenlő.

Ha az akut probléma egy hajléktalan esetében áll 
fenn, ugyanúgy sürgős kezelésben részesül, mint 
bárki más; az állapot súlyossága határozza meg az 
ellátási sorrendet – mondta.
Az orvos hangsúlyozta, habár a hontalanoknál ter-
mészetesen a kihűlés jelenti télen a legnagyobb ve-
szélyt, Pécsett ez ritkán fordul elő, esetükben sokkal 
inkább a különböző súlyos – főleg lágyrészi és légúti 
– fertőzések, illetve a krónikus alkoholizmus adnak 
feladatot a sürgősségin dolgozóknak. Mint mondta, 
sajnos volt olyan is, aki több mint 200-szor került be 
részegen az SBO-ra, kijózanítás után pedig elhagyta 
a kórházat és ott folytatta az ivást, ahol abbahagyta.

– Ha mégis ki van hűlve egy beteg, akkor azonnali 
ellátásra szorul. A hipotermiának három fokoza-
ta van a testhőmérséklettől függően, ezek alapján 
más-más eljárást alkalmazunk: enyhe esetben elég 
csupán a melegített infúzió és a fokozatos visszame-
legítés, közepes fokozatnál meleg levegő befúvása, 
illetve súlyos kihűlésnél speciális terápiás lépésekre 
van szükség.
Nagyon fontos mindig a fokozatosság, hiszen a gyors 
visszamelegítésbe bele lehet halni.
A hozzánk beérkező hajléktalanokat étellel és tiszta, 
meleg ruhával is ellátjuk, ha kell. Mivel nehéz az el-
helyezésük, két szociális munkás is dolgozik az osz-
tályon, akik lelkiismeretesen megpróbálnak hosszú 
távú segítséget nyújtani, hogy ne kerüljenek vissza 
a páciensek az utcára, de a Támasz Alapítvánnyal 
és kisebb kórházakkal is kooperálunk. A gyógyítás 
egyébként teljesen ugyanúgy működik, mint bárki 
más esetében – fejtette ki az osztályvezető.

Mit tehetnek 
a pécsi lakosok? 
Lapunknak az orvos azt is elmondta, a járókelőknek 
azt tanácsolja, amennyiben bajbajutott embert ta-
lálnak az utcán, értesítsék a mentőket. Amennyiben 
az illető valamilyen bódítószer hatására agresszívan 
viselkedik, a szakemberek eldöntik, hogy a sürgős-
ségi vagy pedig a pszichiátriai osztályon van a he-
lye. Továbbá azt kérte, hogy ha riasztjuk a készenléti 
szerveket, várjuk meg őket, vagy legalább adjunk 
pontos helyszínleírást, hogy ráleljenek az ellátásra 
váró személyre.
Azt is hangsúlyozta, hogy jelenleg nagyon nagy a 
fertőzésveszély – nem is csak a koronavírus miatt, 
mert sok hajléktalan be van oltva –, így az ellátónak 
mindig a maga biztonságáról is gondoskodnia kell.
A mentőket is kerestük a témában, sajnos helyi szak-
emberrel nem tudtunk beszélni, mert központilag 
folyik náluk a kommunikáció. Mindazonáltal – ha-
bár konkrét kérdéseket nem küldtünk, csak megke-
resést – e-mailt kaptunk az Országos Mentőszolgálat 
kommunikációs- és pr-vezetőjétől, Győrfi Páltól.
Azt írta: „Ha valaki egy utcán fekvő embert lát, 
menjen oda hozzá és az elsősegélynyújtás szabályai 
szerint tájékozódjon az állapotáról. Ha nem léleg-
zik, kezdjen újraélesztést, ha eszméletlen, megsérült, 
erősen vérzik, vagy más súlyos akut egészségügyi 
problémája van, nyújtson elsősegélyt és értesítse 
a mentőket. Ha életveszély nem áll fenn, de féltjük 
az utcán tartózkodó személyt a hidegtől, Pécsett a 
Támasz Alapítvány éjjel-nappal hívható számát tár-
csázhatjuk, akik a szociális elhelyezésben, gondozás-
ban segítenek.”

Pécsi átvilágítás: gyanúsítás és zár alá vétel

Sürgősségi osztályvezető: a hajléktalanok ugyanolyan ellátásban részesülnek, mint bárki más

   Az ügy a Zsolnay-negyedben található    Az ügy a Zsolnay-negyedben található 
Zsolnay Shophoz kötődik Zsolnay Shophoz kötődik 

Dr. Kanizsai Péter Dr. Kanizsai Péter 
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Ítéletet hirdettek a Péterffy Attila 
által Vicze Csillával szemben indí-

tott perben november 22-én. Elutasí-
tották Pécs polgármesterének kere-
setét. Az ítélet nem jogerős, Péterffy 
fellebbez.

 l Nimmerfroh Ferenc
Pécs polgármestere „jó hírnevének 
megsértése miatt” személyiségi jogi 
pert indított még tavaly a Civilek a 
Mecsekért Mozgalom szóvivője, dr. 
Vicze Csilla ellen. Péterffy Attila sze-
rint ugyanis az önkormányzati válasz-
tási kampány idején valótlant állítva 
bírálta őt a hőerőmű vezérigazgatója-
ként végzett tevékenységében. A pol-
gármester és jogi képviselője később 
bővítette a keresetet és becsületsértés-
sel is vádolta Vicze Csillát, aki szerinte 
tudatos nyilatkozataival társadalmi 
megítélését hátrányosan befolyásolta, 
mégpedig indokolatlanul. Az ügyvéd 
akkor elmondta, Vicze nyilatkozata-
ival konkrét bűncselekményre, kör-
nyezetkárosításra utalt, és ez túlmegy 
a szabad véleménynyilvánítás szabad-
ságán, még akkor is, ha ezek a kije-
lentések egy politikai szerepet vállaló 
személy kapcsán hangzottak el.
Vicze Csilla és ügyvédje álláspont-
ja szerint csupán egyetlen tényállítás 
hangzott el a szóvivő részéről, az is 

megfelelt a valóságnak, a többi pedig 
nem lépte át a szabad véleménynyilvá-
nítás határát.

Mivel a bizonyítási 
szakasz októberben 

lezárult, november 22-én 
ítélethirdetésre gyűltek 

össze az érintettek a Pécsi 
Törvényszéken.

A bíró közel 400 ezer forint alpere-
si perköltség megfizetésére kötelezte 
Péterffy Attilát. A bíró indoklásában 
a következő főbb szempontokat jelölte 
meg:

 ÄVicze Csilla közügyben szólalt 
meg.
 ÄPéterffy Attila közszereplőnek 
minősült erőmű-igazgatóként is, 
így ebbéli minőségében is többet 
kell(ett) tűrnie, mint egy átlagos 
állampolgárnak.
 ÄA Vicze által emlegetett 3 millió 
tonna fa elégetésére vonatkozó ál-
lítás a valóságnak megfelelő tény-
közlés volt.
 ÄAz ebből levont következtetéseket 
pedig véleménynyilvánításnak mi-
nősítette egy fontos közügyben.
 ÄUtóbbival a polgármester becsüle-
tét nem sértette meg.

 ÄAz „erdőégető” kifejezést Vicze 
Csilla nem használta, arról nem te-
het, hogy mások később ezt a kife-
jezést használták.

Az ítélet nem jogerős.
Péterffy Attila a tárgyalás után a sajtó 
képviselői előtt úgy nyilatkozott, ter-
mészetesen fellebbeznek, mert szerin-
te Vicze Csilla hazugságokat mondott 
róla. Vicze Csilla viszont azt mondta, 
hogy a törvényszék igazságot szolgál-
tatott számára. A tárgyalást egy ab-
szurd jelenet zárta le: egy férfi „Civilek 
a Mecsekért Mozgalom” felkiáltás után 
elkezdte énekelni a székely himnuszt, 
amit azután is folytatott, hogy a bíró 

felszólította az éneklés abbahagyására. 
A tárgyalás után néhány órával Pé-
terffy Attila sajtónyilatkozatot adott ki. 
Ebben azt írta, sem az ítéletet, sem an-
nak indoklását nem tartja elfogadható-
nak, ezért fellebbezni fog az ügyben, és 
tovább harcol a pécsi közbeszéd meg-
tisztításáért. A közleményt az alábbi-
akban teljes terjedelmében közöljük.
„Továbbra is kiemelt célom, hogy Pé-
csett súlya és következménye legyen a 
kimondott szónak. Ezért, bár az első 
fokon eljáró Pécsi Törvényszék szerint 
közszereplőként tűrnöm kell Vicze 
Csilla megalapozatlan vádjait, felleb-
bezni fogok.
Pécs város vezetésével egyetértésben 
célként tűztem ki Pécs politikai és köz-
beszédének megtisztítását. Fontosnak 
tartom, hogy a politizálás hangneme 
méltó legyen Pécs városához, és azt is, 
hogy következmények nélkül senki ne 
uszíthasson plakátokon, és ne állíthas-
son senkiről valótlanságokat. Akkor 
sem, ha éppen választási kampány 
zajlik.
Ez vezérelt akkor, amikor feljelentést 
tettem egy ál-közvéleménykutató céggel 
szemben, és Vicze Csilla ellen. Az első 
ügyben jogerős ítéletben marasztalták el 
annak a cégnek a vezetőjét, amely kérdé-
sekbe csomagolva ugyan, de bűncselek-
mények elkövetésével vádolt meg.
A Vicze Csilla elleni személyiségi jogi 
perben első fokon az alperest hozta ki 
pernyertesnek a Pécsi Törvényszék, 
mondván, közszereplőként tűrnöm 
kell az olyan hamis vádakat, mint 
amikkel a választási kampány során 
illettek. Sem az ítéletet, sem annak in-
doklását nem tartom elfogadhatónak. 
Közszereplő vagyok, ezért tűröm a kri-
tikát, de a hazugságot és az alaptalan 
vádaskodást nem. Fellebbezni fogok 
az ügyben, és tovább küzdök a tisztább 
pécsi közbeszédért.
Pécsiség mindenkor!”

Első fokon pert vesztett 
a polgármester, de tovább harcol

Péterffy Attila nem tartja elfogadhatónak az ítéletet Péterffy Attila nem tartja elfogadhatónak az ítéletet 

Vicze Csilla Vicze Csilla 
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Állandó véradási lehetőség: Pécsi Regionális Vérellátó Központ (Pacsir-
ta 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 között. Külső véradási helyszín: Pécs Plaza (Megyeri u. 76.) decem-
ber 5. 10.00–13.00
Mikulás-véradás: A Pécsi Vérellátó Központban (Pacsirta u. 3.) december 
6-án, hétfőn 8.00–17.30 között Mikulás-véradást szerveznek. Édes meg-
lepetésekkel várják a segíteni vágyókat. Véradáshoz hozza magával a sze-
mélyazonosító igazolványát, lakcím- és tb-kártyáját. 

Véradás november 29. – december 6. 

Kemenesi: vakcina nélkül többszörös a kockázat
„Az oltás nem egy politikai szlogen vagy egy kényszer, hanem egy egész-
ségügyi megoldás a járvány ellen. Méghozzá a leghatásosabb” – írta Face-
book-bejegyzésében Kemenesi Gábor pécsi víruskutató. 
A légúti vírusok ellen nehéz olyan vakcinát készíteni, amely a fertőzéstől 
is véd. Ugyanakkor az a legfontosabb, hogy a halálozás és súlyos megbete-
gedések számát kontrolláljuk a virológus szerint. Az amerikai járványügyi 
statisztikákra hivatkozva kiemeli, hogy „oltás hiányában 14-szer nagyobb 
eséllyel lehet végzetes kimenetelű a fertőzés és 5,8-szoros eséllyel kaphatjuk 
el a betegséget.”
A nyájimmunitást is érinti a bejegyzés:
„A természetes immunitás jobb? Nem ez látszik az adatokon, és ne feledjük, 
hogy amennyiben a természetes immunitásra hajtunk, úgy kitesszük ma-
gunkat a megbetegedés kockázatának is. Vakcina nélkül tehát többszörös a 
kockázat, nem mindegy, hogy miként talál ránk először a vírus (oltással vagy 
oltás nélkül), ráadásul a járványt is táplálja, ha nem teszünk meg mindent a 
fékezésre – magunkért és másokért” – írja Kemenesi.

Nagyon sok a kérdés a koronavírus körül, melyek 
tulajdonképpen a járvány berobbanása, illetve 

a vakcinák megjelenése óta egyre csak gyűlnek. 
Most, a harmadik oltás kapcsán újabbakat is fel-
tehetünk: miért fontos egyáltalán a vakcina, meny-
nyire hatékony, mire és mivel oltassunk? A Pécsi 
Tudományegyetem szakemberei, orvosai, kutatói 
válaszoltak az UnivTv videójában.

 l PécsMa.hu

Miért fontos a (harmadik) oltás?
Jakab Ferenc pécsi virológus szerint az szinte biztos, 
hogy velünk marad a koronavírus, várható, hogy a 
felső légúti betegségek palettájába fog beépülni ez a 
kórokozó is. Hogy mennyire fog legyengülni, újabb 
variánsokat produkálni, nem lehet tudni, de ezért 
fontos a védőoltás szerinte. Az oltással ugyanis há-
rom dolgot érhetünk el: saját magunkat, a környe-
zetünket védjük, illetve csökkentjük a vírus megsok-
szorozódását, a variánsok, mutánsok kialakulásának 
esélyét.

Rendkívül fontos a magas oltottság 
elérése, ezzel visszaszorítani a Covid 

fertőzőképességét és terjedését – 
közölte Jakab Ferenc.

Betlehem József, a PTE Operatív Stábjának vezető-
je elmondta, napról napra egyre több a fertőzött, és 
még nem értük el a tetőpontot. Nagyon fontos be-
avatkozási lehetőség szerinte a védőoltás, és bizony 
a harmadik dózisra is szükség van, mivel ez az, ami 
az immunrendszert fél év után is képes stimulálni. 

Ha valaki utána megbetegszik, az mégsem jár olyan 
súlyos következményekkel, mintha oltatlan lenne.

Az oltások hatékonyságáról
Péterfi Zoltán, a pécsi klinikai központ infektológiai 
osztályának vezetője egy nagy volumenű amerikai 
kutatás részleteit ismertette, melyből kiderült, hogy 
a védőoltások jelentősen vesztenek hatékonyságuk-
ból hat hónap után, 40 százalékra csökken a delta 
variáns elleni hatékonyságuk. Hat hónap után a fogé-
konyság pedig majdnem egyenlő a nem oltottakéval.

Mire és mivel oltsunk?
Jelenleg azt javasolják a szakemberek, hogy mRNS 
vakcinára (Pfizer, Moderna) – mivel ezek a legha-
tékonyabb oltóanyagok – gyakorlatilag bármelyik 
készítménnyel lehet oltani, vektorvakcinánál, illetve 
elölt vírust tartalmazó szernél (AstraZeneca, Sino- 
pharm) pedig célszerűnek tartják az mRNS-oltást. 
Jakab Ferenc a harmadik dózisról egyébként azt kö-
zölte: mindegy, melyik vakcinával, csak oltsunk.

Lesznek ismétlő oltások?
Tibold Antal, a klinikai központ vezető főorvosa 
kifejtette, vannak olyan hipotézisek, melyek szerint 
előbb-utóbb influenzaszerűen belesimul az oltási 
rendbe a koronavírus. Ahogy az influenzát évente 
oltjuk, úgy lehetséges, hogy a Covid elleni oltást is fél 
évente adni kell majd.

Miért kell a harmadik oltás? 
A pécsi egyetem szakemberei elmondják

  Csökkenthetjük   Csökkenthetjük 
a mutánsok kialakulásáta mutánsok kialakulását
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A TETTYE FORRÁSHÁZ Zrt. információi
A járványhelyzet súlyosbodásával összefüggésben november 30-tól 

változik társaságunk személyes ügyfélfogadása a Búza téri ügyfél-
szolgálaton: a központilag elrendelt maszkviselés mellett személyes 
ügyintézésre előre foglalt időpontban lesz lehetőség.

Időpontot weboldalunkon, vagy a 80/811-111, 72/421-700-as telefonszá-
mokon foglalhatnak ügyfeleink. Felhívjuk a figyelmet, hogy az eddigi gya-
korlatnak megfelelően valamennyi víz- és szennyvízszolgáltatással kapcso-
latos ügy intézhető továbbra is telefonon vagy online.
Előrefizetős kártyás vízmérők feltöltésére, valamint hiánytalanul kitöltött 
nyomtatványok, iratok leadására a rendes nyitvatartási időben (hétfő, 
kedd, szerda, péntek: 8.00–14.00, csütörtök: 8.00–20.00), előzetesen foglalt 
időpont nélkül is lehetőség van.

Folyamatos a leolvasás és a vízmérőcsere 
A leolvasás, a bekötési és mellékvízmérő-cserék, valamint a szakszerűségi 
vizsgálatok az eddigi rend szerint folytatódnak, szakembereink az óvintéz-
kedéseket betartva, maszkban keresik fel az érintett felhasználási helyeket. 
Mindannyiunk egészségének megóvása érdekében arra kérjük ügyfelein-
ket, hogy a szerelési, vagy adatrögzítési munkák ideje alatt tartsanak 1,5-2 
méteres távolságot munkatársunktól, és ha lehet, viseljenek maszkot.
A cserét és a leolvasást a társasházakban kihelyezett plakátokon szereplő 
időpontokban végzik szakembereink. Ha Ön betegnek érzi magát (lázas, 
légzési nehézséggel küzd, köhög), kérjük, ne engedje be a lakásba munka-
társunkat, hívja társaságunk ügyfélszolgálatát!

Az ügyintézéshez szükséges nyomtatványainkat itt éri el: 
www.tettyeforrashaz.hu/uszi

Időpontfoglalás: www.tettyeforrashaz.hu/foglalas

80/811-111 | uszi@tettyeforrashaz.hu 
TETTYE FORRÁSHÁZ Zrt. 7602 Pécs, Pf. 33

Idén is lesz facsemeteosztás
Juharok, kőrisek, platánok, gyertyánok díszíthetik hamarosan a pé-

csiek kertjeit, a Biokom NKft. ugyanis ismét csemeteosztást szervez. 
Az érdeklődők három héten keresztül minden csütörtökön válogathat-
nak a Városi Csemetekert által felkínált növények közül.

 l PécsMa.hu
A városi zöldfelületek bővítésé-
vel Pécs még szebbé, élhetőbbé 
válhat, és nemcsak a közterületi 
fatelepítések segítik ezt, hanem 
az is, ha a magántelkeken, kertek-
ben ültetünk fákat. Ehhez most a 
Biokom is hozzájárul, idén újra 
csemeteosztást szervez a Városi 
Csemetekertben – tájékoztatta la-
punkat a pécsi városüzemeltetési 
vállalat.
Az akció november 25-én, csütör-

tökön kezdődött, ezután még két alkalommal, december 2-án és december 
9-én várják az érdeklődőket a Tüskésréti úton található kertbe reggel fél 8 
és délután két óra között.
Tízféle fafaj között lehet majd válogatni, különböző juharokkal, kőrisek-
kel, platánnal vagy gyertyánnal gazdagodhatnak a pécsi kertek, ráadásul 
ingyen. A csemeteosztáson pécsi lakcímkártyával rendelkezők vehetnek 
részt. Egy személy legfeljebb három fát vihet haza – érdemes tetőcsomag-
tartóval vagy utánfutóval felszerelt járművekkel érkezni. A növényeket 
gyökércsomagolt kiszereléssel adják át, párás, nedves helyen így pár napig 
kibírják, viszont utána minél előbb ki kell ültetni őket – javasolja a Biokom.
Helyszín: Városi Csemetekert (Tüskésréti út, a fűrészáru-telephellyel 
szemben), az érdeklődők Tóth Tamást vagy Bánhalmi Dórát keressék. To-
vábbi időpontok: december 2., december 9., 7.30–14.00 között.

Új kutyafuttatóval bővült a keleti városrész

Már birtokba is vehették a helyiek és házi kedvenceik a Teleki Blanka 
utcában kialakított kutyafuttatót, amelyet az ott lakók kezdeménye-

zésére alakított ki a Biokom NKft. és a terület önkormányzati képviselője.

 l Szakács Miklós
Jó ideje szerettek volna már egy kulturált kutyafuttatót a Pécs keleti városré-
szében lakó kisállattartók, amivel már a 2019-es önkormányzati választások 
után meg is keresték a terület képviselőjét, Hencsei Zsoltot.
– Amikor képviselő lettem, azonnal megkerestek a helyiek ezzel a megol-
dásra váró problémával – mondta el lapunk érdeklődésére Hencsei. – Látva 
ezt, csináltunk egy igényfelmérést, és kezdetben három helyszín jött szóba, 
ahol esetleg ki lehetne alakítani az új 
kutyafuttatót. Végül a Teleki Blanka 
utcai óvoda melletti területre esett 
a választás. A munkával pedig már 
el is készültek. A terület rendezésé-
nek, és a kutyafuttató kialakításá-
nak költségét a Biokom és Hencsei 
Zsolt, saját képviselői keretéből fi-
nanszírozta.
– Nagy köszönet ezért a Biokom-
nak, ugyanis rendkívül nyitottan 
és támogató módon álltak a kér-
déshez – szögezte le a politikus.  
– A végeredményt elnézve pedig 
remek munkát végeztek a cég szak-
emberei. Egy teljesen körbekerített, 
rendezett, padokkal és hulladék-
gyűjtő edényekkel felszerelt kutya-
futtatót tudnak most már használni 
a környéken lakók, és kedvenceik.

Műalkotás avarból, gereblyézéssel: 
egy eszéki művész vászna lett a pécsi 48-as tér
Nikola Faller eszéki szobrászművész nem csak a szobrok készítéséhez 
ért, hanem az úgynevezett land arthoz is, amit magyarul tájművészet-
nek szokás hívni. A művész nemrég Pécsett járt, a 48-as téren pedig 
nem akárhogy mutatta be, hogy a természeti elemekkel történő sza-
badtéri alkotás milyen látványos is tud lenni. 

Szükség volt a futtatóraSzükség volt a futtatóra
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A MIDPOINT TV Launch néven futó sorozatfejlesztési tréningre összesen 9 
terv kerül be minden évben Közép-Kelet-Európából. 2021-ben ez sikerült 

az Elephant (Elefánt) című magyar projektnek is, amely Csicskár Dávid pécsi 
származású író-rendező kreativitását dicséri. A nem mindennapi mezőnyből 
ráadásul győztesként került ki az ötlet az Észtországban megtartott záróren-
dezvényen, ezzel pedig az alkotók 5 ezer dollárt és nemzetközi hírnevet sze-
reztek, hála az HBO-nak.

 lMatoricz Tekla 
Természetesen első kérdésünk Csics-
kár Dávid felé az volt, hogy ez az el-
ismerés ahhoz vezet-e, hogy az HBO 
meg is veszi a sorozattervet. A szakem-
bert azonban sajnos köti a titoktartási 
kötelezettség, így erre nem válaszolha-
tott. Azt viszont elárulta, hogy nagy az 
érdeklődés nemzetközi szinten a soro-
zatterv iránt. 

Bízik benne, hogy külföldi 
segítséggel sikerül majd 

itthon megvalósítani.

Mint mondta, anyanyelvünkön, ma-
gyaroknak, hazai alkotókkal és szerep-
lőkkel szeretnék elkészíteni a sorozatot, 
Zachar Balázs producerrel közösen. 
Aztán persze jó lenne, ha több ország-
ban is bemutatnák – tette hozzá.
– Itthon kevés lehetőséget látok fiatal 
rendezőként, íróként még azért el lehet 

helyezkedni ilyen-olyan produkciók-
nál. De nehéz finanszírozást találni egy 
ilyen kissé provokatív, tabukat döntöge-
tő témájú alkotáshoz, hiszen a tervem 
egy alkoholista anyáról szól, akinek egy 
ponton túl nem a családja az egyetlen 
boldogsága, hanem elkezd kicsit saját 
magával is foglalkozni. Ráadásul nem 
is kifejezetten dráma, hanem fekete hu-
morral fűszerezett sorozat. Ezt mind a 
közszolgálati, mind a kereskedelmi csa-
tornák számára nehéz vonzóvá tenni. 
Abban bízom, hogy a siker kapcsán a 
magyar HBO nyit felénk – fogalmazott 
Csicskár Dávid.
Azt is elmondta, hogy 5 ezer dollár a  
filmszakmában jelképes összegnek szá-
mít, inkább az jelent nagy örömöt, hogy 
a sorozatterv most nemzetközi hírverést 
kap. Úgy fogalmazott, az által, hogy a hí-
res csatorna jó véleményt alkotott a pro-
jektről, sokkal több helyre be lehet majd 

kopogtatni. A magyar projekt az elisme-
rést „az érthető és élvezetes vígjátékforma 
keretein belül egy nagy kihívást jelentő 
probléma rendíthetetlen feltárásának 
intelligens megközelítéséért, számomra 

pedig a szenvedélybeteg főszereplő irán-
ti érezhető szeretetért és ragaszkodásért 
kapta” – mondta Steve Matthews a tallini 
eseményen, aki az HBO cseh ágazatának 
nevében átadta a nyereményt.

Hatalmas siker: pécsi író sorozatterve nyerte az HBO nemzetközi díját

Csicskár Dávid
Pécsett született, alapszakon 
a Pécsi Tudományegyetem 
Bölcsészettudományi Kará-
nak Filmtudományi és Vizu-
ális Tanulmányok tanszékén 
végzett, majd az Eötvös Lo-
ránd Tudományegyetemen 
szerzett mesterdiplomát. El-
mondása szerint mindig is 
tudta, hogy nem az elméleti 
része érdekli a filmezésnek. 
Budapesten először a televí-
ziós műsorgyártásba tanult 
bele, elkezdett nagyobb so-
rozatokban közreműködni 
íróként, majd rendezőként. 
Ezután, 2010 körül kezdett saját filmeket és sorozatokat írni és rendezni. 
A nemzetközi mezőnyben jól szereplő projekt mellett jelenleg is több ter-
ven dolgozik párhuzamosan. Zachar Balázzsal és a Proton Cinemával több 
mint egy éve kezdtek el összedolgozni: a producer pályázatokra nevez, 
potenciális támogatókkal tárgyal, míg Csicskár Dávid a kreatív munkára 
összpontosít.

Zachar Balázs (j) producerrel együtt vette át a díjatZachar Balázs (j) producerrel együtt vette át a díjat
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Évek óta zajlanak adománygyűjtések a város-
ban, karácsony környékén pedig még inkább 

megugrik ezek népszerűsége. Összeszedtük, idén 
mely pécsi intézmények és egyesületek segítenek 
a rászorulóknak. Mutatjuk, a teljesség igénye nél-
kül. 

 l Pécsma.hu
A pécsi önkormányzat gyűjt a rászoruló gyere-
keknek: A városi önkormányzat cipősdoboz-akciót 
hirdet. A csomagba kerülhet új, vagy használt, de ki-
váló állapotú játék, ruha és könyv. Ezen felül szívesen 
fogadnak tisztálkodószereket, édességeket, vagy akár 
tartós élelmiszereket is.
Hová vigyem a cipősdobozomat? A dobozokat 
ezeken a helyeken gyűjtik: a Nemzetiségi Irodában 
(Széchenyi tér 1.), a Területi Szociális Központokban 
(Dobó István u. 89., Sarolta u. 2., Esztergár L. u. 19.), 

illetve az Esztergár Lajos Család- és Gyermekjóléti 
Szolgálat és Központban (Anikó u. 5., Tüzér u. 7.). 
Meddig? December 10-ig.

A Csorba Győző Könyvtár (CSGYK) cipősdo-
boz-akciója az ormánsági gyerekekért: A dobozt 
ajándékokkal kérik megtölteni.
Hová vigyem a cipősdobozomat? A Tudásközpont 
épületének földszintjén, a regisztrációs pultban, vagy 
bármely Csorba Győző fiókkönyvtárban leadható. 
Meddig? December 12-ig.
További információ a CSGYK honlapján.

Nemzetek Karácsonya Jótékonysági Koncert
A régebben keletkezett dallamok mellett modern 
karácsonyi dalok is elhangzanak december 14-én 19 
órától a Kodály Központban, melyekkel a nemzetek 
sokszínűségét mutatják be. A jegyvásárlásból (gygy-

pecs.hu) és helyszíni adományokból befolyó össze-
get a Pécsi Gyermekklinika javára ajánlják fel. 

A Mosolymanó Jótékonysági Központ családjai 
is várják az ünnepet
A pécsi regisztrált családok karácsonyi kérésekkel 
fordulhattak a jótékonysági központhoz, melyeket 
az önkéntesek adománygyűjtéssel meg is próbálnak 
teljesíteni az ünnepek előtt. Minderről a közösségi 
oldalukon érdemes tájékozódni. 

Pécsi kollégisták a kórházban fekvő gyermekekért
A Pécsi Kodály Zoltán Kollégium diákönkormány-
zata is adománygyűjtésbe kezd az ünnep előtt. Az 
ajándékcsomagokat a kollégium épületében lehet 
leadni december 20-áig. Kérik, hogy legyen benne: 
játék, készségfejlesztő eszköz, írószer, iskolai felsze-
relés, könyv, némi édesség, illetve egy kedves üzenet.

Egyházak a rászorulókért
Szeretetdobozokat gyűjtenek gyerekek és családok 
számára a Magyar Református Szeretetszolgálatnál 
(szeretetdoboz.jobbadni.hu), a Pécsi Egyházmegyei 
Katolikus Karitász pedig az idei évben Angyalbatyu 
néven indította el már jól ismert cipősdoboz-akci-
óját (pecsi-karitasz.hu/angyalbatyu). Rengeteg ci- 
pősdoboz-akció van a Baptista Szeretetszolgálat ren- 
dezésében, az ország minden részén. A gyűjtési 
pontok listáját honlapjukon találhatjuk meg. Ter-
mészetesen más egyházak is szerveznek karácsony 
előtt hasonló kampányokat, érdemes böngészni ki-
csit a honlapok között.

A lapzártánk után érkező adománygyűjtésekről a 
PécsMa.hu oldalon olvashatnak.

Minden gyerek kapjon ajándékot!

Legendásan jó városunkban a ko-
raszülött-ellátás, tapasztalataink 

szerint többek között a Pécsi Tudo-
mányegyetem (PTE) Szülészeti és 
Nőgyógyászati Klinika NIC-osztályá-
ról, illetve a pécsi korai fejlesztő köz-
pontról is rendkívül jó véleménye van 
az érintett szülőknek. Ez igaz Magari 
Kristóf tetoválóművészre is, akinek 
személyes élményei vannak arról, 
mennyire fontos az idejekorán világ-
ra jött gyerekekkel foglalkozó helyi 
szakemberek tevékenysége. Hogy 
háláját kifejezze, amiért anno segí-
tették kisfia fejlődését, tavaly közel 
300 ezer forintot gyűjtött össze a 
kórház számára csapatával a Lokál 
Pécs szalonban, idén pedig hasonló 
célkitűzéssel, az Ők is a mi gyermeke-
ink Alapítvány javára indítanak jóté-
konysági akciót. 

 lMatoricz Tekla 
A tetoválóművész kisfia 2017 szeptem-
berében koraszülöttként jött a világra. 
A szerencse és a profi szakemberek 
együtt gondoskodtak arról, hogy mára 
a gyermek makkegészséges legyen.
– Akkor derült égből villámcsapásként 
ért minket, hogy a kisfiúnk korábban 
született a vártnál. 6 hetet töltött a 
koraszülött-osztályon, ahol rengeteg 

segítséget kaptunk. A kórház mellett 
a korai fejlesztő központnak lehetünk 
nagyon hálásak, Noel körülbelül fél-
éves kora óta járt oda másfél-két évet 
és hétről hétre látványosan fejlődött. 
Ezért idén rájuk esett a választásom, 
őket szeretnénk támogatni az Ők is a 
mi gyermekeink Alapítványon keresz-
tül. A november 30-ig tartó akció ke-
retében a szolgáltatásainkból – tetová-
lás-, frizurakészítés – származó bevétel 
15 százalékát ők kapják, sőt egy urnát 
is elhelyezünk az üzletben – fejtette ki 
lapunknak Magari Kristóf.

Felkerestük a 
kedvezményezettet is 

az adománygyűjtéssel 
kapcsolatban. 

Mint azt az ott dolgozóktól megtud-
tuk, a pénzből fejlesztőeszközöket 
vennének, illetve az alapítványuk által 
működtetett eszközkölcsönzőt is bő-
vítenék: a sérült gyermekeket nevelő 
családok részére biztosítanak ingye-
nesen szakirodalmat, gyermekköny-
veket, fejlesztőeszközöket otthoni 
használatra. Amit most nagyon szeret-
nének beszerezni, az egy úgynevezett 
csoda mászóka, de új gördeszkákra, 

különféle egyensúlyozó eszközökre is 
szükségük lenne.
A Baranya Megyei Pedagógiai Szak-
szolgálat Pécsi Tagintézménye, ismer-
tebb nevén a korai fejlesztő központ 
tevékenységét a PécsMa.hu oldalon 
bemutattuk már korábban. Az Ők is 
a mi gyermekeink Alapítvány a korai 
fejlesztést, az intézménybe járókat tá-
mogatja eszközökkel és a családoknak 
szervezett programokkal. Az állami 
fenntartású intézmények esetében 

ugyanis nem jut megfelelő összeg a 
szakmai munka támogatására, a szük-
séges eszközök beszerzésére, ezért az 
alapítvány pályázatokból, 1%-felaján-
lásokból és egyéb jótékonykodások-
ból finanszírozza ezeket a kiadásokat. 
A fejlesztésre szoruló gyerekek több 
mint fele, körülbelül 60-70 százalé-
kuk koraszülött. Az alapítványnak 
természetesen direkt pénzadományt is 
lehet küldeni, a 11992000-02509385-
00000000 számlaszámra. 

Így segítheti most a pécsi koraszülött-ellátást!
Az önkormányzat is gyűjt a rászoruló gyerekeknekAz önkormányzat is gyűjt a rászoruló gyerekeknek

   Magari Kristóf tetoválóművész tavaly    Magari Kristóf tetoválóművész tavaly 
300 ezer forintot gyűjtött össze a kórháznak300 ezer forintot gyűjtött össze a kórháznak
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A Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A.§ 
alapján pályázatot hirdet a Keleti Városrészi Óvoda Eszperantó Utcai Ta-
góvodája óvodapedagógus munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkal-
mazotti jogviszony. A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.
A munkavégzés helye: Baranya megye, 7628 Pécs, Eszperantó utca 11.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges 
feladatok: a gyermeki személyiség szabad kibontakoztatása, a különböző 
szociális háttérrel és egyéni fejlődési ütemmel rendelkező gyermekek har-
monikus nevelése/fejlesztése.
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. Egészségügyi alkalmasság.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: szakmai önélet-
rajz,  a végzettséget igazoló dokumentumok másolata, erkölcsi bizonyít-
vány.
A munkakör betölthetőségének időpontja: a munkakör legkorábban 
2022. január 1. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2021. december 17.
A pályázatok benyújtásának módja: elektronikus úton Tóth Zsuzsanna 
részére a keletiovi.allas@gmail.com e-mail-címen keresztül.
A pályázat elbírálásának módja, rendje: az intézményvezető munkálta-
tói jogkörében dönt.
A pályázat elbírálásának határideje: 2021. december 20.

A Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A.§ 
alapján pályázatot hirdet a Keleti Városrészi Óvoda Sétatér Utcai Tagóvo-
dája óvodapedagógus munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkal-
mazotti jogviszony. A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.
A munkavégzés helye: Baranya megye, 7627 Pécs, Sétatér utca 5.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges 
feladatok: a gyermeki személyiség szabad kibontakoztatása, a különböző 
szociális háttérrel és egyéni fejlődési ütemmel rendelkező gyermekek har-
monikus nevelése/fejlesztése.
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. Egészségügyi alkalmasság.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: szakmai önélet-
rajz, a végzettséget igazoló dokumentumok másolata, erkölcsi bizonyít-
vány.
A munkakör betölthetőségének időpontja: a munkakör legkorábban 
2022. január 1. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2021. december 17.
A pályázatok benyújtásának módja: elektronikus úton Tóth Zsuzsanna 
részére a keletiovi.allas@gmail.com e-mail-címen keresztül.
A pályázat elbírálásának módja, rendje: az intézményvezető munkálta-
tói jogkörében dönt.
A pályázat elbírálásának határideje: 2021. december 20.

Álláspályázat

Álláspályázat

A Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A.§ 
alapján a Keleti Városrészi Óvoda Vargha Damján Utcai Tagóvodája belső 
pályázatot ír ki tagóvoda-vezető (magasabb vezető) beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közal-
kalmazotti jogviszony. A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő. A vezetői 
megbízás időtartama határozott időre, 2022. január 1. – 2027. június 30-ig 
szól.

A munkavégzés helye: Baranya megye, 7622 Pécs, Vargha Damján utca 2.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges 
feladatok: óvodapedagógusi feladatain túl szervezi, irányítja, ellenőrzi a 
tagóvoda pedagógiai, tanügyi feladatait és a dolgozók feladatellátását. Biz-
tosítja a szakszerű és törvényes működést, a gazdálkodási feladatokhoz tar-
tozó adatszolgáltatásban együttműködik az intézményvezetővel.

Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a 
Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelke-
zései az irányadók.

Pályázati feltételek: főiskola, óvodapedagógusi végzettség/közoktatás-ve-
zetői szakvizsga, óvodapedagógusi munkakörben végzett szakmai gyakor-
lat. Legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat, magyar állampolgárság, bün-
tetlen előélet. Egészségügyi alkalmasság. A Keleti Városrészi Óvodában 
óvodapedagógusi munkakörben fennálló, határozatlan időre szóló alkal-
mazás. A pályázó nyilatkozata arról, hogy hozzájárul a személyes adatai-
nak, a pályázattal kapcsolatos kezeléséhez.

Elvárt kompetenciák: kiváló szintű képesség a feladatok hatékony szerve-
zésére, a dolgozók irányítására.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: szakmai önélet-
rajz, a végzettséget igazoló dokumentumok másolata, erkölcsi bizonyít-
vány. A pályázó 5 évre szóló vezetési programja.

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

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. december 17.

A pályázatok benyújtásának módja: elektronikus úton Tóth Zsuzsanna 
részére a keletiovi.allas@gmail.com e-mail-címen keresztül.

A pályázat elbírálásának módja, rendje: az intézményvezető munkálta-
tói jogkörében dönt. A pályáztató fenntartja a jogot, hogy a pályázati eljá-
rást eredménytelennek nyilvánítsa.

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. december 20.

Álláspályázat

Sajgó György, a 4. számú egyéni választókerület képviselője lakossági fó-
rumot tart: december 3-án 19.00–21.00 között a Pécsbányai Közösségi 
Házban (Gesztenyés utca 17.); december 7-én 19.00–21.00 között a Ba-
golyvár étteremben (Felsőhavi dűlő 6.); december 15-én 19.00–21.00 kö-
zött a Szent Borbála Közösségi Házban (Komlói út 195.).

A fórumokat a vírushelyzetre való tekintettel az aktuális korlátozásoknak 
(maszk, védettségi igazolvány) megfelelően tartják meg. A képviselő elér-
hetőségei: fb.com/sajgo.momentum; sajgo.gyorgy@momentum.hu

Hencsei Zsolt, a pécsi 2-es számú választókerület képviselője lakossági 
fórumot tart a Pákolitz István Közösségi Házban. A képviselőhöz decem-
ber 8-án 17 órakor fordulhatnak a választókerületben élők kérdéseikkel, 
felvetéseikkel.

Lakossági fórum

önkormányzati hírek 2021. november 29. pécsi hírek12



LAKÁS
Energetikai tanúsítvány. 
Telefon: 06/70/318-4000
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

Petőfi Sándor utcában, II. emeleti, 
36 nm-es, felújított, műanyag 
ablakos téglalakás. Ár: 16,9 MFt. 
Telefon: 06/30/929-9180
Nevelési központnál, 50 nm-es, 2 szobás, 
műanyag ablakos, zuhanykabinos, erkélyes 
panellakás. Telefon: 06/30/929-9180
Búza tér közelében, I. emeleti, 70 nm-es, 
 3 szobás, gáz cirkófűtésű téglalakás 
teremgarázzsal. Ár: 29,9 MFt. 
Telefon: 06/30/929-9180
Kertváros, Nevkó 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, 2,5 szobás, első 
emeleti lakás eladó. Ár: 20,4 MFt. 
Telefon: 06/30/906-7323

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.

Új építésű, kertkapcsolatos társasházi 
lakás Kertvárosban eladó. 3 szobás, 
étkezős, 106 nm, garázsos, 2 teraszos 
lakás. Irányár: 63,9 MFt. Telefon: 
06/30/906-7323
Forgalmas helyen, mégis csendes 
lakás, 54 nm, galériás, felújított. Ár: 
21 MFt. Telefon: 06/30/237-5932
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

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

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

Magánszemély saját részére keres 
felújításra váró lakást Pécsen-Belvárosban-
Uránvárosban 20 MFt-ig. 
Telefon: 06/30/664-7197

INGATLAN
Értékbecslés. Telefon: 06/70/318-4000
Pellérd-Menyecskevölgyben, 50 
nm- es lakható hétvégi ház kúttal. Ár: 
8,5 MFt. Telefon: 06/30/929-9180
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

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

GDN Ingatlaniroda
www.pecs.gdn-ingatlan.hu

www.tolnaikert.hu

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
Könyök utcai, 73 nm galériázott fiatalos 
ingatlan eladó. Irányár: 22,9 MFt. 
Telefon: 06/30/906-7323
Bokor utcában 286 nm családi ház eladó. 
Telek: 485 nm. Irányár: 67,5 MFt. 
Telefon: 06/30/906-7323
Tiborc utcából nyíló, 200 nm, 
kétszintes családi ház, 475 nm 
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 54 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
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
Garázst bérelnék hosszú távra a Rét 
utca közelében, a vásárcsarnok és a 
Tompa Mihály út között. Megbízható, 
pontos fizető. Telefon: 06/20/951-6651
Egyszobás, különálló lakást bérelnék 
Kertvárosban. Telefon: 06/20/580-9287
Pécsi, összkomfortos, gázfűtéses, 30 
nm-es lakás kiadó. Irányár: 40 EFt/
hó. Telefon: 06/70/781-7657

GÉPJÁRMŰ
Eladó egy 6 személyes Hyundai 
h1 személygépkocsi és bontott 
építőanyagok. Telefon: 06/30/296-9630

ÁLLÁS
Szabászatban jártas nyugdíjas dolgozót 
keresek heti 2-3 napi elfoglaltsággal 
Kertvárosban. Telefon: 06/30/946-0740 
(17.00-19.00 óra között).
Szakképzett ápolónő éjszakás 
műszakot vállal Belváros, Mecsek 
havi 1 vagy 2 hetet, megbeszélés 
szerint. Telefon: 06/30/719-1603

TÁRS
50 % Vénusz társközvetítő. Pécs, Citrom 
u. 2-6. I. em. 5. Telefon: 06/20/287-0135
Pécsi, 73 éves, kedves hölgy, magányos, 
vidám pécsi úriember jelentkezését 
várom. Telefon: 06/30/589-3249

SZOLGÁLTATÁS
Cipzárbevarrás, nadrág-, 
szoknyafelvarrás, egyéb. 
Telefon: 06/30/519-0885
Veszélyes fák és minden más fák 
kivágása, gallyazása garantált minőségben. 
Lombhulladék-elszállítás és fa beszámítás 
lehetséges. Telefon: 06/30/221-9993
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

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

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
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
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. 
November 30-ig, akár 20% kedvezmény! 
Folyamatos akcióval! 
www.molnarablak.109.hu 
Telefon: 06/70/638-6402
Csőtörés elhárítása, gázkészülék 
javítása, víz-, gáz-, fűtésszerelés. 
Telefon: 06/30/361-0449

Építési telek Zengővárkonyban. 
www.zengovarkonyitelek.hu
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Veszélyes és bármilyen fa kivágása 
garanciával, alpintechnikával. Szállítás, 
fabeszámítás lehetséges. Telefon: 
06/20/339-3645, 72/213-056
Lakásszerviz, WC-tartályok, vízcsapok, 
mosdók, zárak javítása, cseréje. 
Telefon: 72/310-671, 06/30/562-7756

KÖNYVELÉS, ADÓBEVALLÁS
Elmaradt könyvelés pótlása, 

önellenőrzés. 06/20/9332-546

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 beszámítsa, hulladék 
elszállítással. Telefon: 06/70/500-7033
Veszélyes fakivágás, bozótirtás. 
Telefon: 06/70/508-3308
Szobafestés, mázolás bútormozgatással, 
takarással, sajátkezű munkavégzés, 
díjmentes árajánlat. Telefon: 
72/425-618, 06/20/989-3906

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

hálók fából, műanyagból.
Nyugdíjasoknak 10% kedvezménnyel, 

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

Dugulás-elhárítás, vízvezeték-szerelés, 
WC-, mosdó, mosogató, csaptelep 
javítások kiszállási díj nélkül. Szabó 
Sándor. Telefon: 72/444-073, 
06/70/310-8435
Költöztetés, lakásürítés, lomtalanítás 
reális áron. Telefon: 06/30/695-7668
Festést, mázolást vállalok. 
Telefon: 06/30/134-9187
Fodrász házhoz megy. Ildikó. 
Telefon: 06/70/582-0720
Kisebb kőművesmunkákat, 
betonozást, vizes és gombás falak 
vakolását, csempézést és lapozást 
vállalok. Telefon: 06/20/520-8421
Bútor összeszerelés és egyéb 
asztalosmunkák. Telefon: 06/30/393-0842
Vízvezeték-szerelés, csőtörés-, dugulás 
elhárítás. Telefon: 06/20/298-4206
Pécs, Papkert utcai házba bejárónőt 
keresek (takarítás, vasalás) 
heti 1 alkalommal 6 órában. 
Telefon: 06/70/678-4952

Redőny, szúnyogháló, szalagfüggöny, 
új megrendelések, javítás, gurtni 
csere. Telefon: 06/70/324-5476
Kőművesmunkák, térkő, burkolás, 
gipszkarton, betonozást vállalok. 
Telefon: 06/30/430-0122
Teljes körű lakásfelújítás, 
homlokzatszigetelés, gipszkartonozás, 
nyílászáró csere. Precíz munkavégzés 
elérhető áron. Rövid határidővel, 
anyagbeszerzéssel, teljes lebonyolítással. 
NORBITECH Kft. 
Telefon: 06/30/214-4307
Kádfelújítás. Telefon: 06/70/548-9372
Fürdőkád felújítás kívánt színben, 
garanciával. Telefon: 06/30/259-7123
Kisebb kőművesmunkák, 
burkolások, javítások vállalása. 
Telefon: 06/30/747-8872
Bőrkabát készítés, javítás, motorosruha 
javítás. Telefon: 06/20/467-5193

Lakásfelújítás, kőművesmunka, 
hidegburkolás, 

szobafestés+mázolás.
06/30/900-3250

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
Vízvezeték-szerelés, csőtörés-, dugulás 
elhárítás. Telefon: 06/70/215-9583
Kőművesmunkát garanciával 
vállalok. Telefon: 06/30/341-3165
Bádogos munkát garanciával 
vállalok. Telefon: 06/30/341-3165
Üvegezés, pótgittelés. Telefon: 
06/30/908-0265
Épületbontást vállalunk referenciával. 
Telefon: 06/30/430-0122

ADÁS-VÉTEL

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

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

e-mail: info@pecsimutargygaleria.hu

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

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 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

Zsolnay és Eozin, Herendi 
Arany, Ezüst felvásárlás

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

Rossz automata mosógépet keresek 
(Pécs-Komló). Telefon: 06/30/982-8518
Vásárolok régi roncsokat forgalomból 
kivont, adásvételivel. Agancsokat, 
horgászbotokat. Hulladék vasakat, 
lomtalanítást is. Hívj bizalommal! Háry 
Ferenc. Telefon: 06/70/211-9070
Hagyatékot, régiséget, feleslegessé vált 
tárgyait megvásárolom. Lomtalanítás 
pincétől a padlásig. Lakatos János. 
Telefon: 06/70/309-9706
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: 72/442-588
Dunyhát, párnát, régi vásznakat, 
szarvasagancsot, hagyatékot, 
pincétől padlásig vásárolok. 
Telefon: 06/70/582-3999
Eladó teakályha, Brother varrógép, 
régi komód, lavórtartó, satupad, 
kerékpárok. Telefon: 06/30/125-4155

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

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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