
XVIII. évfolyam, 24. szám  |  2021. december 6.

Pécsi Advent: szuper programok várják a karácsonyra készülődőket

Megvan az építési engedély, átalakul a nagyárpádi csomópont
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Folytatódott Kaposváron a pécsi 
Volvo-ügy tárgyalása. A bíróságon 

megjelent az első- és a másodrendű 
vádlott, de az idézett tanúk közül 
sem a Chicagóban diplomatáskodó 
Páva Zsolt volt polgármester, sem 
Csizi Péter volt fideszes országgyű-
lési képviselő, és volt pécsi alpol-
gármester nem jelent meg, utóbbi 
beteget jelentett, előbbi külföldi 
munkájára hivatkozott.

 l Nimmerfroh Ferenc

Előzmények: 
 ÄA Tüke Busz Zrt. egy holland 
közvetítő cég közbeiktatásával 
2015-ben, a fideszes vezetésű ön-
kormányzat idején vásárolt 115 
használt Volvo autóbuszt.
 ÄAz önkormányzat közgyűlése úgy 
döntött, hogy az ügyletre a közle-
kedési cég 3,5 milliárd forint hitelt 
vehet fel. A vételár is ennyi lett. 
Csakhogy kiderült, a közvetítő cég 
a 11 millió eurós vételárból közel 
2,5 millió eurót különböző, vele 
kapcsolatban lévő szereplőknek, 
konkrétan a másod- és a harmad-
rendű vádlottnak utalt át. 
 ÄAz ügyészség azzal vádolta meg az 
első- és a másodrendű vádlottat – a 
Tüke Busz egyik korábbi vezetőjét 
és egy magyar–holland kettős ál-
lampolgár üzletembert –, hogy az 
önkormányzat döntéshozóit meg-
tévesztve tudatosan összejátszottak 
annak érdekében, hogy az önkor-
mányzat a használt Volvo buszok 
vásárlásakor a magasabb vételárat 
fogadja el, egy közvetítő cég be-
iktatásával létrejött különbözetet 

pedig lenyelték. A harmadrendű 
vádlottat, akinek szintén jutott a 
különbözetből, pénzmosással vá-
dolták meg, ő már az előkészítő 
szakaszban elismerte bűnösségét, 
el is ítélték.

A korrupciós ügy egyik 
legnagyobb kérdése, hogy 
politikusok érintettsége is 

felmerül-e a per során.

A hollandoknak nagyon 
büdös volt az ügy
A november 29-ei tárgyalás iratismer-
tetéssel kezdődött. Dr. Vadócz Attila 
bíró elmondta, a holland hatóságnak 
nem volt világos, hogy a pécsi önkor-
mányzat és a Tüke Busz miért bólintott 
rá a közvetítő cég árajánlatára, amikor 
tudomásuk lehetett az eredeti, alacso-
nyabb árról. Valószínűsítették, hogy 
a közvetítői pénzből meg kellett vesz-
tegetni valaki(ke)t. A hollandok nem 
értették, miért fizetett ki a másod- és 
harmadrendű vádlottnak ennyi pénzt a 
közvetítő holland cég, a Bus and Coach. 
Az elsőrendű vádlott, a Tüke Busz ko-
rábbi vezérigazgatójának ügyvédje, dr. 
Bodnár Imre korábban indítványozta, 
hogy két légitársaságtól is kérjék ki az 
utaslistákat a 2015 tavaszi időszakra 
vonatkozólag, kiderült ugyanis, hogy 
a pécsi buszbeszerzés idején egy al-
kalommal biztosan egy időben és 
ugyanazon a gépen utazott Hollandi-
ába Csizi Péter és Bánki Erik fideszes 
országgyűlési képviselő. Dr. Bodnár 
egyértelműen azt szeretné bizonyítani, 
hogy a buszbeszerzés előkészítése is 
politikusi „felügyelettel” zajlott. 

Dr. Vadócz Attila bíró elmondta, a két 
légitársaságtól egyelőre nem kaptak 
semmit, de ha az érintettek (nyilván 
kettejük közül a beidézett Csizi) elis-
merik az utazás tényét, akkor ennek 
nem lesz jelentősége.

Tanúskodik a volt 
polgármesteri 
főtanácsadó
Megjelent a bíróság előtt az az ismert 
pécsi gazdasági szakember, akit Bod-
nár Imréék idéztek be tanúként, és aki 
Bánki Erik országgyűlési képviselő 
unokatestvére. A szakember, egyetemi 
oktató cége éveken át adott tanácsokat 
a fideszes pécsi önkormányzati veze-
tésnek gazdasági ügyekben, többek 
között a buszbeszerzés kapcsán is. 
A tanú elmondta, évek óta ismeri 
az elsőrendű vádlottat, a Tüke Busz 
volt vezérigazgatóját, eleinte munka-
kapcsolatban álltak, de később bará-
tok lettek. A másodrendű vádlottat 
a 2000-es évek közepe óta ismeri, a 
szomszédja, jó kapcsolatban voltak. 
A tanú úgy nyilatkozott, hogy a har-
madrendű vádlottat nem, a közvetítő 
Bus and Coach vezetőjét viszont is-
meri, amikor a buszflotta megtekin-
tése céljából Hollandiában járt, ott 
találkozott vele 2014-ben. Hozzátette, 
2015 tavaszán, a szerződéskötés előtt, 
a beszerzési eljárás lezárulása után is 
járt Hollandiában, akkor is találkoz-
tak.
Kérdésre válaszolva elmondta, a 2014-
es hollandiai látogatást a Tüke Busz 
menedzsmentje kezdeményezte. Úgy 
fogalmazott: kvázi polgármesteri 
gazdasági főtanácsadóként vett részt 
ezen, és a város vételi szándékának de-

monstrálása volt a látogatás célja. Ki-
jelentette: érdemi tárgyalás akkor nem 
történt, már csak azért sem, mert nem 
volt biztos, ki lesz az ajánlattevő. Volt 
olyan információjuk ugyanis, állította, 
hogy a buszflotta tulajdonosa, azaz a 
Volvo Hollandia nem kíván részt ven-
ni a közbeszerzésen a Tüke Busz rossz 
gazdasági helyzete miatt. 

Giránnal, Csizivel tartotta 
a kapcsolatot
Többször is megkérdezték a tanút, 
hogy az önkormányzat részéről kivel 
tartotta a kapcsolatot buszügyben. Azt 
válaszolta, hogy a mindenkori gazda-
sági alpolgármesterrel, Csizi Pétert és 
Girán Jánost említette meg név szerint. 
Bodnár Imre felvetette, hogy Csizi Pé-
ter még alpolgármesterként jegyzett 
egy előterjesztést, amiben a lehetséges 
későbbi vételár már szerepelt. Ki hatá-
rozta meg ezt az összeget? – kérdezte a 
tanút, aki szerint ennek az összegnek 
a Tüke előzetes piackutatásából kellett 
származnia.
Dr. Bodnár kérdésére, hogy vételár-
ként miért 3,5 milliárd forint került a 
végül Páva Zsolt által jegyzett önkor-
mányzati előterjesztésbe, a tanú annyit 
mondott, hogy az összeget nyilvánva-
lóan nem Páva találta ki, hiszen a téma 
átfutott az önkormányzati bizottságo-
kon, de az ár biztosan a Tüke Busztól 
származott.
Az ügyész kérdéseire válaszolva a tanú 
elmondta, a Volvo képviselőin kívül 
a 2014-es tárgyaláson jelen volt már 
a későbbi közvetítő cég tulajdonosa, 
ügyvezetője is. Ahogy a másodrendű 
vádlott is ott volt, tolmácsi, közvetítői 
szerepben, a Tüke indítványozta az ő 
jelenlétét – tette hozzá.
A múlt heti második, és az idei utolsó 
tárgyalási nap sem volt unalmas. Az 
elsőrendű vádlott eddigi ügyvédje, dr. 
Bodnár Imre lemondott a védelemről, 
az új budapesti védővel pedig vissza 
is vonták a Bánki Erik országgyűlé-
si képviselő tanúkénti meghallgatá-
sát célzó korábbi ügyvédi indítványt. 
A vádlott a Népszavának elismerte, 
hogy nem ő fizeti az ügyvéd díját, és 
hogy egy ismerőse tanácsára fogad-
ta fel. A lap azt írja, hogy Bánki ettől 
még nem nyugodhat meg, hisz a perbe 
már korábban belépett – megkárosí-
tott sértettként – a Tüke Busz, és a cég 
ügyvédje várhatóan kéri majd Bánki 
megidézését.
A per jövő márciusban folytatódik, 
Csizit újra idézni fogják, és Pávát is 
meghallgatják „valamilyen módon”.

Sem Páva, sem Csizi 
nem jelent meg a Volvo-per tárgyalásán
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Módosult a víziközmű-szolgáltató 
Üzletszabályzata

A TETTYE FORRÁSHÁZ Zrt. tájékoztatja tisztelt ügyfeleit, hogy a Magyar 
Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal VHSFO/730-9/2021 szá-

mú határozatával jóváhagyta a társaság üzletszabályzatának módosí-
tását. 

A módosítást fogalom-, folyamat- és szövegpontosítások indokolták, emel-
lett az üzletszabályzat szerkezetében, felépítésében is megújult. A legfonto-
sabb változások által érintett tárgykörök:

 ÄA házi kerttel rendelkező felhasználók szempontjából fontos változás, 
hogy az időszakos locsolási kedvezményt ezentúl nem szükséges éven-
te újra megigényelni, illetve a bejelentés korábbi áprilisi időkorlátja is 
megszűnt.

 ÄA közületi felhasználók által fizetendő víziközmű-fejlesztési hozzájáru-
lás (VFH) kapcsán a szabályozás megkülönbözteti a megvásárolt, vagy 
megfizetett kvótát és megajánlott, vagy szerzett kvótát, amelyekre eltérő 
szabályok vonatkoznak.

 ÄAz új bekötések megrendelése és kivitelezése részben pontosodott a be-
kötések tervezési irányelve, a kivitelezésre meghatározott határidő és az, 
hogy ki végezheti a szerelést.

 ÄVáltozott többek között a kiugróan magas fogyasztás és a lakóközösség 
fogalma. 

A november 25-től érvényes aktuális üzletszabályzat a társaság Búza téri 
ügyfélszolgálati irodájában elérhető, vagy a szolgáltató weboldaláról letölt-
hető: tettyeforrashaz.hu/uzletszabalyzat

Pécs új parkolási rendelete – mely 
majd a veszélyhelyzet lejártát 

követően lép hatályba – sok olyan 
változást hoz magával, amely el-
sősorban a belvárosban, és az an-
nak környékén élők mindennapjait 
igyekszik könnyebbé tenni, illetve 
megpróbálja csökkenteni a terület 
forgalmi leterheltségét.

 l Szakács Miklós
A Pécsi Hírekben hétről hétre halad-
va mutatjuk be a rendelet módosítá-
sának legfontosabb elemeit. Ezúttal 
azt nézzük meg, hogy az új szabályo-
zás hogyan érinti a parkolózónákat. 
Az első és legfontosabb információ, 
hogy a parkolási díjak nem fognak 
emelkedni. Az I.-es zónában ugyan-
úgy 400, míg a II.-esben továbbra is 
200 forintba fog kerülni egy órányi 
parkolójegy kiváltása személyautók 
részére. 

A változás sokkal inkább a 
területek megrajzolásában 

érhető tetten.

Ugyan földindulásszerű módosítás 
nem történt, de így érdemes lesz oda-
figyelni a rendelet életbe lépésekor, 
hogy hol is áll meg az ember. A vál-
toztatás elsősorban a II.-es zónát érin-
tette, amelynek területe növekedett. 
Egyrészt az I.-es „kárára” (ennek nyil-

ván sokan örülnek), másrészt viszont 
néhány olyan közterület is bekerült a 
zónába, amelyen eddig nem kellett fi-
zetni a parkolásért.
A Király utca vége, a Felsőmalom utcá-
tól például az új rendelt szerint már a 
II.-es zóna része lesz, így ott majd csak 
200 forint lesz egyórányi várakozás. 
Azonban például a Móré Fülöp utca, a 
Huszár utca teljes hosszában, az Athi-

nay út 1-5., illetve 2-6. előtti része, va-
lamint a Megyeri út 4. számtól északra 
eső várakozóhelyek fizetőssé válnak.
Fontos változás lesz az is, hogy nem 
lehet külön az I.-es zónára érvényes 
bérletet vásárolni. Vagy a II.-es zóná-
ba lehet évi 45 forintért, vagy egy ösz-
szevont, minden zónában használható 
bérlet kiváltására lesz lehetőség – ami 
eddig is létezett, azonban a mostani 

190 ezer forint helyett 160 ezerért le-
het majd kiváltani.

Az újdonság: korlátozott 
várakozási övezet
A parkolási zónák és a védett öve-
zetek határai mellett új, úgynevezett 
korlátozott várakozási övezeteket ala-
kítanak ki. Ezeken a közterületeken 
csak azok várakozhatnak kocsijukkal 
korlátlanul, akik ott laknak, és kivál-
tanak egy évente 1200 forintba kerülő 
engedélyt. Mindenki más csupán 2 
órán át várakozhat gépjárművével, ezt 
egy órával kell jeleznie a szélvédőn. 
Ha valaki túllépné a 2 órát, az köny-
nyen szabálysértési bírságot kaphat.

Szigorodnak a védett 
övezetek használati 
feltételei
Markánsan fog változni a védett és 

fokozottan védett területek igénybevé-
telének lehetősége, hogy a gyakorlat-
ban is érvényesülhessen ezen közterek 
„védettsége”. Jelentősen szűkül azok 
köre, akik használhatják majd, és az 
igénybevétel díját is megemelik. A ko-
rábbi rendeletben mindenki számára 
elérhető rövid időtávú eseti behajtási 
engedélyek (30 és 60 perces) például 
meg fognak szűnni.

Nagyobb fizetős zóna, változatlan díjak

Érdemes lesz odafigyelni a rendelet életbe lépésekorÉrdemes lesz odafigyelni a rendelet életbe lépésekor
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Lakossági egyeztetés után kezdte 
meg a Biokom NKft. a munkákat a 

Littke utcai és a Szaturnusz utcai te-
rületen, és a jövő évben is folytatják!

 l PécsMa.hu
Két kertvárosi kutyafuttató újult meg 
az elmúlt hetekben, az egyik a Littke 
utcában, a másik a Szaturnusz utcá-
ban – olvasható a Biokom lapunkhoz 
eljuttatott közleményében. Augusztus-
ban Schmuck Roland önkormányzati 
képviselő kezdeményezésére hirdetett 
ötletbörzét a Pécs Jövője Egyesület, 
hogy a pécsiek észrevételeikkel járul-
hassanak hozzá a fejlesztéshez.

A beérkezett igények 
alapján kezdte meg a 

kutyafuttatók megújítását a 
városüzemeltetési vállalat.

Közleményükből kiderül, összesen 
100 fát ültettek el, főként a Szaturnusz 
utca környékén, de néhány csemete a 
Littke utcába is került. Utóbbi kutya-
futtatónál a gazdik a felújított, illetve 
újonnan kihelyezett padokon pihen-
hetnek meg, amíg kedvencük játszik. 
Az ebek által kikapart gödrök sem 
jelentenek már ott gondot, betemették 
azokat, valamint a szakemberek a kerí-
tést és a kaput is felújították.
A Szaturnusz utcai futtatónál is látvá-
nyos munkák folytak. A beérkezett la-
kossági jelzéseknek megfelelően meg-
metszették a templom felőli kapunál 
lévő akácfát, a körülötte lévő sarjakat 
pedig kivágták. Elkészült az esőbeálló, 
a nyugati oldalon pedig egy kapu.
Bár nem a futtatófejlesztéshez kap-
csolódik, de említésre méltó, hogy a 
környéken, a Grappa Pizzéria mögött 
egy új játszótér várja már a pécsi gye-

rekeket. A játszótér Pokorádi Gábor 
önkormányzati képviselő támogatá-
sával valósult meg – számolt be róla a 
Biokom.
És ezzel még nincs vége a fejlesztések-
nek. A vállalat március végéig mindkét 

kutyafuttatónál elhelyez majd egy-egy 
vadkamerát a rongálások megelőzése 
és a közbiztonság növelése érdekében. 
Továbbá a kertvárosiak és kedvenceik 
nagy örömére kutyaügyességi elemek-
ből akadálypálya készül a két helyszí-
nen várhatóan szintén március végéig.
Mindezek mellett a Szaturnusz utcai 
nagy területen is megújul a kerítés a 
tervek szerint jövő júniusig, ott sűrűbb 
osztású drótháló készül, hogy a kisebb 
testű kutyák se tudjanak kibújni rajta – 
zárul a Biokom közleménye.

Megvan az építési engedély 
a nagyárpádi csomópont átalakítására
A Baranya Megyei Kormányhivatal kiadta az építési engedélyt, így jövőre meg-
kezdődhet a veszélyes nagyárpádi csomópont átépítése és biztonságosabbá té-
tele – számolt be Facebook-oldalán a terület önkormányzati képviselője, Csaba 
István. Ahogyan már korábban is megírtuk, régóta jelen lévő probléma Pécsett 
a Kemény Zsigmond utca és az 57-es főút kereszteződése. Egészen pontosan az, 
hogy a meglehetősen forgalmas csomópont balesetveszélyes, és csúcsidőben 
rengeteg időbe telik, amíg Nagyárpád felől onnan valaki ki tud kanyarodni. 
A terület önkormányzati képviselője, Csaba István régóta dolgozik már azon, 
hogy átalakíthassák a kereszteződést. Most a politikus saját Facebook-oldalán 
számolt be arról, hogy végre megkapta az önkormányzat az építési engedélyt. 
Így egy nagy lépéssel került közelebb az átépítés.
– Az elmúlt hetek, hónapok hatósági egyeztetéseinek eredményeképp az 
önkormányzat megkapta a kormányhivataltól az építési engedélyt egy új, 
rendőrlámpával és gyalogátkelőhelyekkel ellátott csomópont kialakítására 
– mondta el Csaba István. – Az elkövetkezendő időszakban le kell folytatni 
a közbeszerzési eljárást, majd pedig reményeink szerint jövő év tavasszal, 
nyáron megkezdődhetnek a Kanizsai Dorottya és Kemény Zsigmond utcák 
kereszteződésében a munkák.

Két kutyafuttató újult meg Kertvárosban

Az új esőbeálló is elkészültAz új esőbeálló is elkészült

Ez a szép játszótér is várja már a pécsi gyerekeketEz a szép játszótér is várja már a pécsi gyerekeket
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Pécsi egyetemisták készítették a főteret 
ékesítő különleges adventi koszorút

Szép karácsony előtti szokás, hogy négy gyertyával díszített koszorú 
mellett várakozunk otthonunkban az ünnepre, de a legtöbb nagyobb 

városban is megörvendeztetik ilyenkor a lakókat egy-két installációval. 
Pécsett az idén igazán kreatív, hihetetlenül dizájnos adventi koszorú ke-
rült a Széchenyi térre, a nemrég téliesített Zsolnay-kút köré. 

 l PécsMa.hu
A napokban a 
helyére telepí-
tett, különleges 
koszorút a Pécsi 
Tudományegye-
tem Műszaki 
és Informatikai 
Kar (PTE MIK) 
ipari termék- és 
formater vező 
mérnöki szak 
hallgatói Vasvá-
ry-Nádor Nor-
bert szakfelelős 
koordinációja 
mellett, oktatókkal közösen tervezték és építették a Zsolnay Örökségkezelő 
(ZSÖK) Nonprofit Kft. megbízásából.
A hatalmas, súlyos alkotás a Mecsekerdő Zrt. által felajánlott faanyagból 
készült és az ünnepek után tűzifaadományként kiosztják majd darabjait a 
rászorulóknak – mondta el lapunknak Vasváry-Nádor Norbert. A szerke-
zet LED-lámpái a hagyományos rózsaszín és lila gyertyákat szimbolizál-
va, szintén ezeken a színeken világítanak majd, szombatonként 17 órakor 
gyullad fel egy-egy új fény a következő két hétvégén.

Akit már átjár az ünnepi hangulat, 
szinte biztosan megnézte a vá-

ros főterén álló gyönyörű mindenki 
karácsonyfáját, ivott egy finom for-
ralt bort a vásárban, lőtt pár szelfit a 
tündöklő fénykapuk egyikénél. No de 
nem ezek az egyedüli programok, az 
adventi hétvégéken és még a hétköz-
napokon is izgalmas eseményekre 
invitálják a pécsi családokat. 

 l PécsMa.hu
December 6-a természetesen a Miku-
lásról szól. A belvárosi adventi vásár-
ban bizony személyesen is találkozhat-
nak a fehérszakállúval a gyerekek, ha 
nyitott szemmel járnak a Széchenyi 
téren. Emellett 17 órakor a főtéren 
betlehemes játéknak örülhetnek, me-
lyet minden korosztálynak ajánlanak 
a szervezők. 9-én, szintén 17 órakor a 
Pécsi Tudományegyetem Egészségtu-
dományi Karának karácsonyi műsorát 
tekinthetjük meg. 
Pénteken és szombaton, délután 3 és 5 
óra között adventi népi játékok várják 
a családokat a Király utcában, az Irgal-
masok utcájában, a Széchenyi téren, a 
Jókai téren és a Ferencesek utcájában. 
10-én, 17 órakor a Széchenyi téren a 
Hanga Banda karácsonyi koncertje, 
illetve a székesegyházban a Pécsi Hor-

vát Klub ünnepváró műsora közül vá-
laszthatunk. 
11-én Várnagy Kinga színművésszel 
szerveznek meseolvasást a főtéren, de 
lesz múzeumpedagógiai foglalkozás, 
valamint erkélykoncert a Pécsi Nem-

zeti Színház közreműködésével is. 
Estefelé több zenei programon is részt 
vehetünk, a Benkó Dixieland Band 
műsora után adventi hangversenyt 
hallhatunk. Vasárnap is lesz meseolva-
sás 15 órakor és 16.30-kor a Széchenyi 

téren, illetve a Kentucky Harmony 
karácsonyi koncertet ad 17 órakor a 
főtéren. 

Részletes program az adventpecs.hu ol-
dalon olvasható.

Advent Pécs: szuper programok várják a karácsonyra készülőket!

A Mikulással is találkozhatunk az adventi vásáron A Mikulással is találkozhatunk az adventi vásáron 

Karácsony után adomány lesz a fából   Karácsony után adomány lesz a fából   

ünnep2021. december 6.pécsi hírek 9



A városi tőkealap keretében a kö-
zeljövőben 4 ígéretes projektterv 

is zöld utat kaphat.

 l PécsMa.hu
Ahogy azt korábban többször meg-
írtuk, az önkormányzat a helyi gaz-
dasági-pénzügyi szféra együttmű-
ködésével gazdaságfejlesztési alapot, 
egészen pontosan egy 3 milliárd fo-
rintos városi tőkealapot hozott létre, 
amelynek célja, hogy a városban, va-
lamint a térségben működő vállalko-
zásokat helyzetbe hozza a következő 
uniós fejlesztési ciklusban. A Magyar 
Nemzeti Bank által idén júliusban 
bejegyzett Pécsi Városi Tőkealap 3 
milliárdos forrását a Magyar Fejlesz-
tési Bank csoportjához tartozó MFB 
Invest Zrt. biztosítja. A tőkealapból 
nyújtott támogatást a vállalkozások 
50 millió forint alatt egyszerűsített és 
gyorsított bírálati folyamattal igényel-
hetik (de 1 milliárd forintig lehetsé-
ges 50 milliónál nagyobb összeget is 
igényelni, hosszabb ideig tartó egyedi 
elbírálással).
Az alap nyújtotta lehetőségekről leg-
utóbb szeptember 30-án tartottak tá-
jékoztatást és szakmai workshopot a 
Corso Hotelben, amin részt vett Ben-
ke Ákos, az alap kezelését végző Fo-
cus Ventures Tőkealapkezelő Zrt. ve-
zérigazgatója is, akit a városi tőkealap 
legújabb fejleményeiről és a város-
vezetéssel történő egyeztetési folya-
matról kérdeztünk. Mint mondta, a 
szeptemberi esemény után – és attól 
függetlenül is – számos komoly ér-
deklődő kereste meg az alappal kap-
csolatos operatív feladatokat végző 
Pécsi Városfejlesztési Nonprofit Zrt. 
hatásköre alatt működő tőkealap-pro-
jektirodát.
Kiemelte, hogy a helyi projektiroda 
munkája rendkívül fontos a folyamat-
ban: többek között az iroda végzi az 
érdeklődők előzetes tájékoztatását, az 
ügyfelek befektetési kérelemterveze-
tének véleményezését, a befektetésre 
nem alkalmas kérelmek kiszűrését, és 
természetesen a feltételeknek megfe-
lelő kérelmek továbbítását is. Benke 
Ákos kitért arra is, hogy nemrég talál-
koztak a pécsi iroda vezetőivel, ahol 4 
olyan projektet mutattak be számukra, 
amelyek valóban ígéretesnek tűnnek. 
Ahhoz azonban – folytatta –, hogy 
idáig eljussanak, az irodának több 
mint 10 projekttervet kellett átnéznie 
az október 22-ei benyújtási határidőt 
követően.
– Több hazai városban működik már 
hasonló tőkealap, és annak ellenére, 

hogy a pécsi alap indult közülük a 
legkésőbb, az azt működtető váro-
si szereplők kifogástalanul teszik a 
dolgukat, talán az egyik legjobbak 
is ebben. Nagyon komolyan veszik a 
munkát, folyamatosan kommuniká-
lunk velük, igazi jó munkakapcsolat 
alakult ki közöttünk. Az a 4 projekt 
pedig, amit ilyen rövid időn belül 
letettek elénk, eleget tesz az elvárá-
soknak. Kidolgozottságukban és ki-
látásaikat tekintve is olyan projektek 
ezek, amelyeket – ha csak valami 
nagyon komoly dolog közbe nem 
jön – finanszírozni tud majd az alap 
– mondta Benke Ákos.
Kérdésünkre hozzátette, hogy az em-
lített 4 projekt között van, amelyik 
ingatlanfejlesztést céloz, van, amelyik 
az egészségügy területét érinti, és van 
szolgáltatással, valamint környezetvé-
delemmel kapcsolatos terv is.

A kiválasztás és 
finanszírozás folyamatában 

egyébként – mint mondta 
– egy iparág sem élvez 
prioritást, a lényeg az, 

hogy a projekteknek 
„gazdaságilag 

értelmezhetőnek” kell 
lennie.

De mi lesz a beadott projektekkel? 
Benke Ákos elmondta, hogy a tervek 
feldolgozása és elemzése során meg-
állapítják a cégek jelenlegi értékét, 
annak érdekében, hogy meg tudják 
határozni, hogy az a pénzösszeg, ame-
lyet a cégek kérnek a terveik finanszí-
rozására, teljesíthető-e, és hogy ezért 
az összegért mekkora tulajdonrészhez 
jut az adott cégekben a Pécs Városi Tő-
kealap – fontos, hogy az alap mindig 
kisebbségben marad a cégekben. Ha ez 
megtörtént, akkor a projektek az alap 
befektetési döntéseit előkészítő, meg-
tárgyaló és ajánlásokat megfogalmazó 
Befektetési Bizottság elé kerülnek, ami 
stratégiai, pénzügyi és egyéb szempon-
tok alapján dönt a finanszírozásukról. 
Megjegyzendő: a bizottságba az ön-
kormányzat két tagot (Ruzsa Csaba 
gazdaságért felelős alpolgármestert és 
Csizmadia Péter fideszes képviselőt), 
a Focus Ventures Zrt. pedig egy főt 
delegált.
Ha a projekteket elfogadja a bizottság, 
akkor megindul a cégek átvilágítása, 
ezután pedig az alapkezelő igazga-
tósága hozza meg a végső befekteté-
si döntést, aminek – jó esetben – az 

eredménye az, hogy tőkét emelnek a 
jelentkező cégekben.

A befektetési döntésig 
tartó folyamat átlagosan 
3 hónapot vesz igénybe – 

mondta Benke Ákos.

Ruzsa Csaba, Pécs gazdaságért felelős 
alpolgármestere a fentiekkel kapcso-
latban elmondta: abban bíznak, hogy 
a projektek kapcsán minél előbb, akár 
3-6 hónapon belül finanszírozási 
megállapodás születhet. Az alpol-
gármester örömtelinek nevezte azt 
is, hogy az eddig jelentkezett cégek 

több irányból, több gazdasági terület-
ről fogalmaztak meg javaslatokat, és 
mint mondta, reméli, hogy a 2022-es 
évet már sikeres szerződéskötések-
kel tudják kezdeni. Hozzátette, hogy 
várják a további vállalkozások jelent-
kezését és a további egyeztetéseket új 
támogatási igényekről, hiszen a pécsi 
önkormányzat kiemelt célja a helyi 
gazdaság fejlesztése és a helyi cégek 
segítése.
Végezetül kiemelte, hogy a pro-
jektiroda munkatársai minden se-
gítséget megadnak az induláshoz, a  
pecstokelap.hu oldalon pedig a helyi 
vállalkozások megtalálnak minden 
információt a projekttel kapcsolatban.

Városi Tőkealap: pár hónap múlva 
megtörténhetnek az első szerződéskötések

Ruzsa CsabaRuzsa Csaba

Benke ÁkosBenke Ákos
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Jakab Ferenc szerint megjelenik 
az omikron szupermutáns itthon

A pécsi virológus az ATV-nek nyilatkozott az új, dél-afrikai szupermu-
tánsról, amit az Egészségügyi Világszervezet (WHO) – a görög ábécé 

tizenötödik betűje után – az omikron névre keresztelt. Jó hír, hogy Ja-
kab Ferenc szerint az új variáns nem fog tömeges megbetegedéseket 
okozni, ha időben lépnek és vizsgálják a vírusok szerkezetét. Arról is 
szólt, hogy amíg a fejlődő országokat nem zárkóztatják fel az oltások 
terén, újabb és újabb koronavírus-variánsok fognak érkezni.

 l PécsMa.hu
A műsorban Jakab Ferenc, a Pécsi Tu-
dományegyetem Szentágothai János 
Kutatóközpont, Virológiai Nemzeti 
Laboratórium vezetője elmondta: azt 
lehet tudni az omikron variánsról, 
hogy 50 mutáció történt a vírusban, 
amiből 32 a tüskefehérjét érinti; ez 
pedig nagyon sok, ha belegondolunk 
abba, hogy a delta variánsban össze-
sen 8 mutáció van.
„A Nemzeti Népegészségügyi Központ (NNK) sajtóhivatalának közlése 
szerint még nem detektálták az omikron variánst Magyarországon a jelen-
lévő mintákban. De egy biztos, jelenleg a járvány közepén állunk, egyálta-
lán nem látszik a vége, a leghatékonyabb fegyverünk az oltás” – fogalma-
zott Jakab Ferenc.

Az is kiderült, a szakember szerint 100 százalék, hogy 
megjelenik az omikron variáns Magyarországon.

„Ez nem azt jelenti, hogy tömeges fertőzést is fog okozni, ha idejében lé-
pünk és vizsgáljuk a hazai vírusok genetikai szerkezetét, ez talán még ext-
rémebben fontos, mint bármikor” – fejtette ki a virológus.
Arról is beszélt, hogy fel kell zárkóztatni a fejlődő országokat is, mert amíg 
náluk nem megfelelő az átoltottsági szint, mindig újabb és újabb variánsok 
fognak megérkezni, a légiközlekedés miatt pedig pillanatok alatt Ameri-
kába és Európába fogják ezeket hozni. A kérdésre, miszerint elvárható-e 
a gyógyszergyártóktól, hogy rövid idő alatt az omikron elleni hatóanyagot 
kezdjék el kifejleszteni, a virológus azt válaszolta: biztos abban, hogy dol-
goznak rajta, és néhány hét alatt át lehet állni, hiszen a technológia kéz-
ben van. Az elképzelhető a kutató szerint, hogy a kezdeti 96 százalékos 
hatékonyságról leesik egy oltóanyag hatékonysága 50 százalékra bizonyos 
variánssal szemben, de felhívta a figyelmet arra is, hogy ez még mindig 
több mint a semmi.

Iskolások ültettek el 
20 facsemetét Kertvárosban
Az önkormányzat és az Ökováros Ökorégió Alapítvány közös projektjé-

nek ez volt az első állomása, a következő napokban két újabb helyszí-
nen folytatódnak az ültetések.

 l Szakács Miklós
A „Helyi klímastratégia ki-
dolgozása, valamint a klíma-
tudatosságot erősítő szem-
léletformálás Pécsett” címet 
viselő projekttel nyert még 
korábban uniós forrást a vá-
ros. A szemléletformálásban 
az önkormányzat partnere az 
Ökováros Ökorégió Alapít-
vány, amellyel közös szerve-
zésben csatlakozott be Pécs 
az Élet Fája 2021 közösségi faültetési programba. Ennek keretében iskolákat 
és iskolásokat vonnak be, hogy erősítsék bennük a klímavédelem iránti el-
köteleződést.

December 1-én Kertvárosban, a Maléter Pál út és a Siklósi 
út kereszteződésénél található zöldterületen ültettek el 20 

facsemetét. 

A munkát a Biokom munkatársai felügyelték, ők segítettek az Apáczai Csere 
János Általános Iskolából érkező alsó és felső tagozatos diákoknak.
Az eseményen ott volt Péterffy Attila, Pécs polgármestere is, aki az egyik fa-
csemete elültetése előtt arról beszélt, hogy folyamatosan egy élhetőbb váro-
sért dolgoznak, és minden egyes fa elültetésével aktívan tudnak hozzájárulni, 
hogy tisztább legyen Pécs levegője.
– Azok a fák, amelyeket ma elültetünk, 40-50 évig fognak élni, így elsősorban 
épp azoknak fognak majd tisztább, egészségesebb levegőt teremteni, akik ma 
iskolásként elültetik őket – mondta a városvezető. – Nem csak ezzel szeret-
nénk hozzájárulni a tisztább levegőhöz, hiszen a hosszú távú célunk az, hogy 
a város dízelhajtású buszait elektromosokra cseréljük.
A Biokom NKft. ügyvezető igazgatója, Meixner Barna elmondta, hogy éven-
te összesen 1000 új fát ültetnek el, amire nagy szükség is van, hiszen a 2000-
es évekhez képest közel 50 ezerrel több gépjármű van a megyei útjain.
A több tucatnyi iskolás lepényfát, csörgőfát, mezei juhart, arizónai ciprust és 
gyertyánt is ültetett. És itt nem is áll meg a program. December 2-án az Eszék 
utcában munkálkodtak, 7-én pedig újabb kertvárosi helyszínen folytatódik 
a faültetés.
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November 27-étől látható az Után-
képzés ittas vezetőknek című 

tragikomédia a kamaraszínházban, 
december 4-én pedig a nagyszín-
padon mutatták be Csiky Gergely A 
nagymama című művét Pécs díszpol-
gára, a megannyi elismeréssel, díj-
jal jutalmazott színművész Vári Éva 
előadásában.

 l PécsMa.hu
Mindkét alkotás jó szórakozást, igazi 
kikapcsolódást ígér a színházrajon-
góknak, de érdemes mielőbb jegyet 
váltani, pillanatok előtt elkapkodják 
őket az ünnepi forgatagban. Íme aján-
lónk és kedvcsinálónk a programok-
hoz!

Utánképzés ittas 
vezetőknek
A Soós Péter rendezte izgalmas – de 
16 éven felülieknek ajánlott – darab-
ban a teátrum két örökös tagja, a Já-
szai Mari-díjas színművész, Sólyom 
Katalin és Füsti Molnár Éva feladata 
a pszichológusok szerepében, hogy 
egy háromnapos tanfolyamon rá-
vegyék klienseiket, és azok meg is 
fogadják, többé nem isznak, és nem 
ülnek ittasan volán mögé.  Nehéz egy 
ígéret…

A nagymama
Egy igazi sztárcímszereplőért kiáltó 
darabról van szó, Pécsett pedig ki más 
lehetne a főszerepben, mint a városhoz 
ezer szállal kötődő Kossuth- és Jászai 
Mari-díjas művésznő, Érdemes- és Ki-
váló művész, a Pécsi Nemzeti Színház 
és a Halhatatlanok Társulatának Örö-
kös Tagja, Pécs díszpolgára, Vári Éva?
A napjainkban is aktuális témájú vígjáték 
négy szerelmi szálat vezet végig fordula-

tos, színes karakterek felvonultatásával. 
A szövevényes történet végén termé-
szetesen helyreáll a rend: a szerelmesek 
előtt nincs már több akadály, és a sok 
reménnyel és csalódással teli év után 
még a nagymama szerelmi sebe is lassan 
begyógyulni látszik. A generációs családi 
problémák, a múlt titkai, a kusza szerel-
mi szálak csak egy igazi bölcs, szeretetre 
méltó, jóságos nagymama közbenjárá-
sával kerülhetnek nyugvópontra a Nagy 
Viktor rendezte pécsi előadásban is.

Fontos! A jelenleg érvényben 
lévő járványügyi rendelkezések 
alapján a színházban kötelező 
a maszkviselés, de az előadáso-
kat védettségi igazolvány nélkül 
is meg lehet tekinteni. A Pécsi 
Nemzeti Színház honlapján le-
het tájékozódni a decemberi 
előadások időpontjáról és a jegy-
vásárlásról.

Két új darabot is megnézhetünk a Pécsi Nemzeti Színházban

Pécsi egyetemisták tesznek a tv-toronynál 
az öngyilkosságok megelőzéséért

Egy pécsi egyetemisták alkotta baráti társaság szervezte meg azt, 
hogy a tv-torony kilátó-teraszára figyelemfelhívó táblák kerüljenek 

ki. Ezzel egyrészt az öngyilkosságokat szeretnék megelőzni, másrészt 
fel akarják hívni a figyelmet arra, hogy milyen rossz a mentális beteg-
séggel küzdő emberek társadalmi megítélése.

 l Szakács Miklós
Az önkénes csoport szószólója, Békési Áron arról beszélt a táblák kihe-
lyezése alkalmából összehívott eseményen múlt pénteken, hogy számukra 
eddig is fontos volt, hogy erősítsék a mentális betegségek társadalmi elfo-
gadottságát. Békési ötödéves orvostanhallgató, pszichiáternek készül, így 
érthető a téma iránti elkötelezettsége. 

A tv-toronyra mint egy szimbólumra tekintenek. Ahogyan 
ők fogalmaznak, a hátat fordítás szimbóluma.

– Sajnos még mindig 2-3 évente veti valaki a mélybe magát innen – mond-
ta Békési. – Amiről még kevesebbet beszélünk, hogy az itt dolgozóknak is 
át kell élniük ezeket a traumákat, de még így is, évente legalább egy ember 
életét ők maguk mentik meg. Mindezt úgy, hogy nincs előképzettségük 
és senki sem foglalkozik azzal, nekik milyen nehéz feldolgozni egy-egy 
ilyen testközelből megélt tragédiát. Ezért indította el a baráti társaság azt 
a projektet, amelynek keretében a kilátó-tarasz több pontjára is figyelem-
felhívó táblákat helyeztek ki, amelyeken ott van a Magyar Lelki Elsősegély 
Telefonszolgálatok Szövetségének a nap 24 órájában hívható telefonos el-
érhetősége.
A projektre több külföldi szervezet is felfigyelt, amely támogatná is Béké-
siéket. Látva, hogy mennyien álltak az ügyük mellé, már gondolkoznak 
azon, hogyan tudnak még több emberhez elérni, és felhívni a figyelmet a 
mentális betegséggel küzdők nehézségeire.

Füsti Molnár Éva és Sólyom Katalin Füsti Molnár Éva és Sólyom Katalin Vári ÉvaVári Éva

pécs 2021. december 6. pécsi hírek12



Cikksorozatunkban górcső alá 
vesszük a pécsi hajléktalanellá-

tást. Az alábbiakban bemutatjuk, 
kikhez fordulhatunk segítségért, ha 
bajba jutott emberrel találkozunk az 
utcán. 

 l PécsMa.hu 

Támasz Alapítvány
Fonyó József integrált intézményveze-
tő elmondta, a legfontosabb feladatok 
közé tartozik a szállásadáson kívül 
azok az életvitelszerűen utcán élők 
számára nyújtott szolgáltatásaik, me-
lyekkel támogatják őket olyan min-
dennapi dolgokban: például a mosási 
és fürdési lehetőség, az élősködők által 
fertőzött személyek és környezetük 
fertőtlenítése, az iratpótlás, a segély- és 
tb-jogosultságkérelmek beadásának 
segítése, de ide tartozik lakcím híján 
a postacím biztosítása is az alapítvá-
nyon keresztül. Abban is segítenek 
a klienseknek, hogy azok albérletet 
vagy munkát tudjanak találni. Sőt, az 
alapítványnak még saját, jól működő 
közmunkaprogramja is van.
Hol kérhetünk segítséget? A Dugo-
nics utcai nappali centrumban várják 
azt, akinek lakhatási problémái vannak, 
innen lehet továbblépni az átmeneti 
szállóra, esetleg támogatott lakhatásba. 
Aki számára az éjszakai szállás okoz 
problémát, azonnal felkeresheti szemé-
lyesen a Gomba utcában található férfi 
éjjeli menedékhelyet és a Zsolnay úton 
található női éjjeli menedékhelyet. A 
Rét utca 4/1. szám alatt 24 órás orvo-
si ügyeletet biztosítanak hajléktalanok 
számára, itt segítséget kérhet, akinek 
nem sürgős kórházi ellátásra van szük-
sége. Az év minden napján működik 
24 órában az ülőbetegszállító is, mely 
az ellátásban lévő, beteg hajléktala-
nok kórházba és szakrendelésre való 
ki- és beszállítását hivatott végezni. Az 
egészségügyi ellátáshoz tartozik továb-
bá, hogy a Gomba utcai menedékhe-
lyen van egy 23 férőhelyes betegszoba, 
ahol egész napos nővéri felügyelet alatt 
állnak a kliensek. Az Edison utcai át-
meneti szállón összesen 14, súlyos 
betegségben szenvedő embert tudnak 
elhelyezni. Heti 4 órában addiktológiai 
és pszichiátriai problémákkal foglal-
kozó szakember is rendelkezésre áll. A 
szolgáltatásokkal szemben idegenke-
dők, akik inkább egy nem lakás céljára 
szolgáló ingatlanban töltik minden-
napjaikat, az utcai szociális szolgálattól 
kaphatnak segítséget, akik a november 
1-e és március 31-e közötti időszakban 
a nap 24 órájában elérhetők. Ilyenkor 
működik az úgynevezett krízisau-
tó-szolgáltatás, amelyet a dél-dunántúli 
regionális diszpécserszolgálaton ke-
resztül lehet elérni a 72/233-169-es és 

a 20/975-2385-ös számokon, ha valaki 
bajban lévő, meleg helyre vágyó hajlék-
talannak szeretne segítséget nyújtani. 

Magyar Máltai 
Szeretetszolgálat
– Hajléktalanellátást és a járóbe-
teg-szakrendelést több mint 25 éve 
működtetünk Pécsett. A 90-es évek 
közepén hoztuk létre a hajléktalanok 
nappali melegedőjét, ami azóta is mű-
ködik, napi szinten 60, de különösen 
nehéz időszakokban akár 120 ember 
ellátását is meg tudjuk itt oldani. Emel-
lett minden évben, a novembertől 
áprilisig tartó, úgynevezett krízisidő-
szakban nyitva áll a rászorulók számá-
ra a 20 férőhelyes éjjeli menedékhe-
lyünk. Az intézményekben nem csak 

a szállás, de az étkezés, a fürdés, a ru-
hamosás is megoldott például. Fontos 
tudni, hogy preventív jellegű is a tevé-
kenységünk, hiszen olyan emberek is 
használhatják a szolgáltatásokat, akik 
ugyan nem otthontalanok, de nehéz 
körülmények között élnek – mondta el 
Jónás Gergely, a Magyar Máltai Szere-
tetszolgálat Dél-Dunántúli Regionális 
Központjának ügyvezetője. 
Hogyan kérhetünk segítséget? A Ja-
nus Pannonius utca 6. szám alatt mű-
ködik a Magyar Máltai Szeretetszol-
gálat hajléktalanellátása, a melegedő 
és a szálló is itt található. Aki bármely 

korábban leírt szolgáltatásra rászo-
rul, az itt jelentkezhet személyesen. 
Emellett persze a honlapon megjelölt 
elérhetőségeken keresztül, vagy a disz-
pécserszolgálatnál a 06-72/336-558-as 
telefonszámon is lehet érdeklődni. 

Szent Lőrinc 
Gondozóotthon 
– Remény Háza
– A Tüskésréti út 8. szám alatt fo-
gadjuk a hozzánk fordulókat. A nap-
pali melegedő 75 fő részére hétfőtől 
vasárnapig nyújtja szolgáltatásait 8 
és 18 óra között a városban életvi-
telszerűen tartózkodó hajléktalan 
emberek, valamint az egyéb okból 
szociálisan rászoruló személyek 
számára. Elsődleges feladatunk az 

alapszükségletek kielégítése, mint az 
élet védelme, kulturált napközbeni 
tartózkodási lehetőség biztosítása, 
étkezési, tisztálkodási, mosási lehe-
tőség, szükség esetén ruhaadomány 
biztosítása, postacím és egyéb elér-
hetőség nyújtása, telefon- és inter-
nethasználat, érték- és csomagmeg-
őrzés – mondta Szücs Attila András, 
az intézmény igazgatója lapunknak. 
Hogyan kérhetünk segítséget? Min-
den szolgáltatás térítésmentes, feltétel, 
hogy az igénybe vevő rendelkezzen 
egy éven belüli negatív tüdőszűrő-le-
lettel. Elérhetők személyesen a Tüs-

késréti utca 8. szám alatt, illetve a kö-
vetkező telefonszámokon: 72/228-476 
vagy 20/251-1941.

Esztergár Lajos Család- és 
Gyermekjóléti Szolgálat és 
Központ
Nagy István, az intézmény igazgatója 
lapunknak elmondta: „A szervezet a 
jelzőrendszer működtetője, ebből ki-
folyólag megkerülhetetlenek vagyunk 
az ellátórendszerekkel való együtt-
működésben. Az egyén vagy család 
élethelyzetéből adódó nehézségek, 
elakadások esetében a család- és gyer-
mekjóléti szolgálatok segítséget nyúj-
tanak a bajba kerültek számára, össze-
kötik azon szervezetekkel, hivatallal, 
ellátóintézményekkel, akik megoldást 

tudnak nyújtani. Ezen élethelyzetek 
egyike lehet az otthon valamilyen ok-
ból való elvesztése. Feladatunk a hon-
talanná válók ellátásának megfelelő 
formában történő rendezése, még ha 
ez a hajléktalanellátásban való elhelye-
zést is jelenti.”
Hogyan kérhetünk segítséget? Pé-
csett négy városrészen, az Anikó utca 
5., a Megye utca 22., a Tüzér utca 
7., valamint a Hársfa utca 154. alat-
ti telephelyeken; illetve telefonon, a 
72/444-877-es számon és e-mailben, 
a honlapon található elérhetőségen is 
bátran kérhetünk segítséget.

Bajba jutott hajléktalant látok Pécsett – kitől kérjek segítséget?

Nem csak szállást és étkezést biztosítanak, másban is segítenek Nem csak szállást és étkezést biztosítanak, másban is segítenek 
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Nyolcadik éve nyitotta meg idén 
decemberben kapuit A Mikulás 

szobája tárlat a pécsi MárkusZín-
házban. Több ezer gyermek arcára 
csaltak már mosolyt a bábszínház 
munkatársai, a fehérszakállú helyi 
segítői. A népszerű programra még 
vannak helyek, de bizony sietni kell 
a foglalással. Mi is megnéztünk egy 
vezetést és csináltunk néhány kedv-
csináló képet. Lássuk!

 lMatoricz Tekla
A Mikulás pécsi segédje, Pilári Lili 
Eszter december 1-én szentlőrinci 
általános iskolásokat fogadott, akik-
nek mindent elmondott nagyszakállú 
„főnökéről”, amit csak tudni érdemes. 
A csodálatos szoba berendezéséhez 
tartoznak például írógép, csomagoló-
papírok, játékok, a csillagtérkép és az 
iránytű, amiket a Mikulás december 
6-án a tájékozódáshoz használ világ 
körüli útján. De szánja és hűséges 
rénszarvasa is látható a kirakat üvegén 
keresztül – igaz, mint kiderült, varázs-
cukorkával lekicsinyíti őket a télapó, 
hogy kevesebb csokoládét fogyasszon 
a négylábú jószág. 

Egy mágikus könyvben 
pedig a tárlatvezetésen 
részt vevők bepillantást 

nyerhetnek a világ minden 
gyermekének ablakán.

– Tavaly a pandémia miatt nem volt 
vezetés, csak a kirakatot rendeztük be. 
Szerencsére most fogadhatunk csa-
ládokat, csoportokat. A rekord 2019-
ben volt, akkor három hét alatt 550 
látogatónk volt. Kezdetben, nyolc éve 
talán még ki tudtak zökkenteni, de 
mára a gyerekek minden kérdésére vá-
laszolni tudok, ami a Mikulással kap-

csolatos, nem esem ki egy pillanatra 
sem a szerepemből. Ezt nem is lehet-
ne úgy csinálni, hogy én nem hiszem 
el, hogy itt lakik a Mikulás. Volt már 
olyan nagyobb fiú, aki csak a húgát 
hozta el, de úgy ment el, hogy este ő 
is kiteszi majd a csizmáját az ablakba. 
Gyerekektől és felnőttektől egyaránt 
nagyon pozitívak a visszajelzések. 
Talán az egyik legmeghatóbb élmény 
volt, mikor 2015 körül egy osztály volt 
itt a tanárnőjével, akinek azt mondták, 
nem lehet saját babája. A tanítványok 
viszont egytől egyig azt látták a Miku-
lás varázskönyvében, ahogy a pedagó-
gus otthon ül a gyerekével, a hölgynek 

potyogtak a könnyei. Úgy tűnik, az 
üzenet nagyon erős volt, ugyanis egy 
évre rá bekopogott hozzánk, akkor 

már anyaként – emlékezett Pilári Lili 
Eszter.
Gyimesiné Fekete Tünde, a Szent-
lőrinci Általános Iskola  pedagógusa 
lapunknak elmondta, most először 
jöttek az iskolásokkal a Mikulás szobá-
jába, a harmadikosok pedig imádták 
a programot. Úgy fogalmazott, hogy 
nagyon fogékonyak az ilyen kirándu-
lásokra, csillogó szemmel néztek végig 
a berendezésen és ámulva hallgatták a 
télapóról szóló varázslatos mesét.
A tárlatvezetésekre minden alkalom-
mal 12 fő jelentkezhet, az időpontok 
már elérhetők a bábszínház honlapján 
(markuszinhaz.hu/mikulas-szobaja).

Mese, csoda, varázslat, csillogó gyerekszemek: 
idén is vár a Mikulás pécsi szobája!

Pilári Lili EszterPilári Lili Eszter

A gyerekek imádták a programot! A gyerekek imádták a programot! 
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Topán László önkormányzati képviselő (5. sz. egyéni választókerület) az 
alábbi helyszíneken és időpontokban tart fogadóórát:

• december 13. (hétfő) 17.00–19.00-ig az állatkert főépületének aulájában 
(Ángyán János u. 1.);

• december 20. (hétfő) 17.00–19.00-ig a képviselői irodában (Perczel u. 2.).
A szervezés megkönnyítése, a zavartalan lebonyolítás érdekében előzete-
sen a topan.laszlo@ph.pecs.hu e-mail-címen vagy telefonon, sms-ben a 
30/210-6343-as számon jelentkezhetnek be a fogadóórára, de az előzetes 
jelzés nélkül érkezőket sem küldik haza.

A képviselő azt kéri, az aktuális járványügyi előírásokat tartsa be minden-
ki, maszkot feltétlenül hozzanak magukkal.

Fogadóóra

Tisztelt Pécsi Választópolgárok!
Pécs Megyei Jogú Város Helyi Választási Iroda szavazatszámláló bizottsági 
tagok jelentkezését várja december 15-ig. A jelentkezési lap és a nyilatkozat 
a gov.pecs.hu internetes oldal „címlapja” alatt érhető el.
Az eredetben kitöltött és aláírt nyomtatványok benyújthatók postai úton 
vagy munkaidőben (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. december 1. Dr. Lovász István s.k. jegyző, HVI vezető

Jelentkezés szavazatszámláló 
bizottsági tagnak

A Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § 
alapján pályázatot hirdet a Kertvárosi Óvoda Enyezd Utcai Tagóvodája 
óvodapedagógus munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozott idejű 2024. 09. 
17-ig tartó közalkalmazotti jogviszony.

A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő. A munkavégzés helye: Baranya 
megye, 7632 Pécs, Enyezd utca 3.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges fel-
adatok: óvodai nevelés, iskolai életmódra való felkészítés.

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, felhasználói szintű MS 
Office (irodai alkalmazások), magyar állampolgárság, büntetlen előélet, 
felelős cselekvőképesség, foglalkozás-egészségügyi alkalmasság.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: tapasztalattal rendelkezők előny-
ben – legalább 1-3 év szakmai tapasztalat.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: szakmai önélet-
rajz, végzettséget igazoló dokumentumok, 3 hónapnál nem régebbi erköl-
csi bizonyítvány.

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

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. december 17.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Weizer Józsefné 
intézményvezető nyújt, a 06-30/476-3384-es telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja: elektronikus úton Weizer Józsefné 
intézményvezető részére a munkaugy.kertvarosiovoda@gmail.com e-ma-
il-címen keresztül.

A pályázat elbírálásának módja, rendje: a pályázat kiírója fenntartja a 
jogot, a pályázati eljárás érvénytelenítésére.

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. december 20.

Álláspályázat

Pécs M. J. Város Önkormányzata Közgyűlésének alábbi rendeletei 
2021. december 7. napján lépnek hatályba:
44/2021. (XI.22.) Ör. a köztisztaságról;
45/2021. (XI.22.) Ör. a közterületek használatáról szóló 31/2008. (X.15.) 
önkormányzati rendelete és a közösségi együttélés alapvető szabályairól és 
megszegésük jogkövetkezményeiről szóló 48/2013. (XI.18.) önkormányza-
ti rendelete módosításáról;
46/2021. (XI.22.) Ör. a kedvtelésből folytatott állattartásról szóló 47/2014. 
(XII.12.) önkormányzati rendelete módosításáról;
47/2021. (XI.22.) Ör. egyes bizottsági hatásköröket szabályozó önkor-
mányzati rendeletek módosításáról.
Az alábbi rendelete 2022. január 1. napján lép hatályba:
42/2021. (XI.22.) Ör. a telekadóról szóló 30/2015. (XI.3.) önkormányzati 
rendelet módosításáról.
Az alábbi rendelete – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a koronaví-
rus-világjárvány nemzetgazdaságot érintő hatásának enyhítése érdekében 
szükséges gazdasági intézkedésről szóló 603/2020. (XII. 18.) Korm. ren-
delet 1. § (1) bekezdés a) pont és (2) bekezdése alapján a hatályának meg-
szűnését követő naptól; a 20. § (5) bekezdése és 23. §-a 2022. június 30. 
napján lép hatályba:
43/2021. (XI.22.) Ör. a Város környezetkímélő forgalmi rendjéről, vala-
mint a díjköteles várakozóhelyek üzemeltetéséről és használatáról.
A közgyűlés által hozott rendeletek és határozatok a gov.pecs.hu oldalon az 
önkormányzat menü – testületi munka almenü – közgyűlési munka alme-
nü hozott rendeletek vagy hozott határozatok pontja alatt érhetők el. 
Pécs, 2021. december 1.

Rendeletek

A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közműve-
lődésről szóló 1997. évi CXL törvény 83.§ (2) bekezdése alapján tájékoz-
tatom az érintetteket, hogy a Vasutasok Otthona Pécsi Egyesülete 8/2021.
(10.28.) számú határozatával új Közművelődési Kerekasztal létrehozását 
kezdeményezte.
A Közművelődési Kerekasztalhoz azon közművelődési célú társadalmi 
szervezetek csatlakozhatnak, amelyek bejegyzett székhelye Pécs. A csat-
lakozási szándékot tartalmazó határozatokat a hirdetmény megjelenésétől 
számított 30 napon belül Pécs Megyei Jogú Város Jegyzőjéhez lehet benyúj-
tani a következő címre: Pécs Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala, 
7621 Pécs, Széchenyi tér 1.

Hirdetmény
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Pécs Megyei Jogú Város Jegyzője felhívom a hátrányos helyzetű és rendszeres 
gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, halmozottan hátrányos helyzetű 
gyermek szülőjének, törvényes képviselőjének a figyelmét arra, hogy a gyer-
mekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv. 21/C. 
§-a alapján a települési önkormányzat jogszabályi kötelezettségének eleget téve 
gyermeke számára (18 éves korig) az téli tanítási szünet időtartamának 7 mun-
kanapján szünidei gyermekétkeztetést biztosít, melynek keretében déli meleg 
étel elvitelére lesz lehetőség az alábbi napokon:

•  december 22–23. (szerda–csütörtök), valamint

•  december 27–31. (hétfő–péntek) között.

A téli szünidei gyermekétkeztetés iránti kérelmet ügyfélfogadási időben (hét-
fő: 13.00–17.00, szerda: 8.00–12.00 és 13.00–17.00) Pécs Megyei Jogú Város 
Polgármesteri Hivatala Kulturális és Népjóléti Főosztály területileg illetékes 
szociális központjainál lehet benyújtani – lehetőség szerint – a téli szünet 
megkezdéséig (december 20-ig), illetve a kérelmek a szünet időpontjától füg-
getlenül folyamatosan befogadásra kerülnek.

Az ügyintézés helye:  

• I. sz. Területi Szociális Központ 
7629 Pécs, Dobó István utca 89. • 72/ 513-528

• II. sz. Területi Szociális Központ 
7632 Pécs, Sarolta utca 2. • 72/ 412-619

• III. sz. Területi Szociális Központ 
7633 Pécs, Esztergár Lajos utca 19. • 72/ 535-213

A szünidei gyermekétkeztetés helyszínei:
A) Az általános iskolás – és 18 éves korig – a középiskolás korú, az intézmé-
nyi jogviszonnyal nem rendelkező óvodás korú, valamint a szünidőben zár-
va tartó nem önkormányzati fenntartású óvodába járó óvodáskorú gyermek 
esetében:
az I. számú Területi Szociális Központ ellátási területén (keleti városrész): Pé-
csi Meszesi Általános Iskola 7629 Pécs, Komlói út 58.,
a II. számú Területi Szociális Központ ellátási területén (Kertváros): Pécsi 
Apáczai Csere János Általános Iskola, Gimnázium, Kollégium, Alapfokú Mű-
vészeti Iskola (ANK) 7632 Pécs, Apáczai Csere János krt. 1., 
a III. számú Területi Szociális Központ ellátási területén (Belváros-Uránvá-
ros): Pécsi Köztársaság Téri Általános Iskola 7623 Pécs, Köztársaság tér 1., 
valamint a Pécsi Éltes Mátyás Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intéz-
mény, Speciális Szakiskola és Kollégium 7633 Pécs Építők útja 9.
B) Az intézményi jogviszonnyal nem rendelkező bölcsődés korú gyermek 
esetében:
az I. számú Területi Szociális Központ ellátási területén (keleti városrész): 
Hétszínvirág Bölcsőde 7629 Pécs, Pákolitz I. u. 32.,
a II. számú Területi Szociális Központ ellátási területén (Kertváros): Csoda 
Bölcsőde 7632 Pécs, Apáczai Csere János krt. 1.,
a III. számú Területi Szociális Központ ellátási területén (Belváros és Uránvá-
ros): Zöldliget Bölcsőde 7623 Pécs, Köztársaság tér 1. (A bölcsőde energetikai 
felújítása miatt az igénybevételre jogosult a lakóhelyéhez, vagy tartózkodási 
helyéhez legközelebb eső bölcsődében veheti át az életkornak megfelelő elő-
recsomagolt készételt).
Pécs, 2021. november 29. Dr. Lovász István

Téli szünidei gyermekétkeztetés

Állandó véradási lehetőség: Pécsi Regionális Vérellátó Központ (Pacsir-
ta 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: csütörtök: 8.00–17.00; kedd, szerda, péntek: 8.00–15.00

Egyéb véradási alkalmak: 

• Pécs, Vérellátó Központ (Pacsirta u. 3.) december 6. 8.00–17.30  
Mikulás véradás lesz aznap!

• Pécs, MÁV váróterem (Indóház tér 1.) december 10. 9.00–12.00
• Pécs, Vérellátó Központ (Pacsirta u. 3.) december 11. 8.00–12.00

A véradók adománya a be-
tegek számára a gyógyu-
lást, gyakran  a túlélést, az 
életben maradást jelenti. 
A vérkészlet egyensúlyát 
egyre nehezebb fenntar-
tani, a megbetegedések 
miatt a kiszállásos véradá-
sok lemondása egyre nő, 
ugyanakkor a kórházi fel-
használási igények is folya-
matosan emelkednek. A vérellátó központ azt kéri, aki teheti, menjen vért 
adni! Az intézetek nyitva vannak, a véradások helyszínei biztonságosak, a 
szakemberek mindenki egészségére ügyelnek. Véradáshoz hozza magával 
a személyazonosító igazolványát, lakcím- és tb-kártyáját.

Véradás december 6–12.
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LAKÁS
Energetikai tanúsítvány, értékbecslés. 
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
Dobó István utcában, II. emeleti, 
30 nm-es,műanyag ablakos, felújított, 
erkélyes garzon téglalakás. Ár: 13,5 MFt. 
Telefon: 06/30/929-9180

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.

Nevelési központnál, 50 nm-es, 
2 szobás, műanyag ablakos, 
zuhanykabinos, erkélyes panellakás. 
Ár: 17,5 MFt. 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
Sellye központjában földszinti, 40 nm-es, 
1 szobás lakás. Ár: 4,5 MFt. 
Telefon: 06/30/929-9180
Nevelési Központ közeli, Nagy Imre úti, 
I. emeleti, 40 nm-es, 1,5 szobás, jó 
állapotú panellakás. Irányár: 16 MFt. 
Telefon: 06/70/608-5029
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

Eladó ingatlanokat 
KERESÜNK 

ügyfeleink részére!
Hívja Kósa Katit! Most! 

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

Eszék utcai, 57 nm-es, 2,5 szobás, első 
emeleti lakás eladó. Ár: 20,4 MFt. 
Telefon: 06/30/906-7323
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
Új építésű, kertkapcsolatos társasházi 
lakás kertvárosban eladó. 3 szobás, 
étkezős, 106 nm, garázsos, 2 teraszos 
lakás. Irányára: 63,9 MFt. 
Telefon: 06/30/906-7323

Belvárosban forgalmas helyen, mégis 
csendes lakás. 54 nm, galériás, felújított, 
21 MFt. Telefon: 06/30/237-5932
Önkormányzati szoba, konyhás 
lakást cserélnék hasonlóra. 
Telefon: 06/20/551-9635
Magánszemély saját részére keres 
felújításra váró lakást Pécsen-Belvárosban-
Uránvárosban 20 MFt-ig. 
Telefon: 06/30/664-7197

INGATLAN
Pécs-Somogyban, 50 nm-es, 
2 szintes, felújított, téliesített, 
műanyag ablakos ház fúrt kúttal. Ár: 
14 MFt. Telefon: 06/30/929-9180
Pellérd-Menyecskevölgyben, 
50 nm-es, lakható hétvégi ház kúttal. 
Ár: 8,5 MFt. Telefon: 06/30/929-9180
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

Abaliget központi részén, 80 nm-es, 
3 szobás, részben felújított lakóház, 
200 nm-es melléképülettel, 700 nm 
kerttel. Irányár: 17,5 MFt. Telefon: 
06/70/608-5029
Pécs-Kertváros családi házas részén, 
180 nm-es, 7 szobás, 2 lakásos /2x90 nm/ 
kiváló lakóház, 480 nm kerttel, 
garázzsal, alagsor+tárolóval. Irányár: 
57,5 MFt. Telefon: 06/70/608-5029
Fehérhegy családi házas részén, 
kétszintes, 87 nm-es, 2,5 szobás, 
kiváló állapotú lakóház kerttel 
és garázzsal. Irányár: 31,5 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
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-es, kétszintes 
családi ház, 475 nm telekkel eladó. Iár: 
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
Eladó telket vennék, építési telket vagy 
zártkertet. Telefon: 06/70/318-4000

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
Pécsi, összkomfortos, gázfűtéses, 
30 nm-es lakás kiadó. Irányár: 40 EFt/hó. 
Telefon: 06/70/781-7657
Garázst bérelnék hosszú távra a Rét 
utca közelében, a vásárcsarnok és a 
Tompa Mihály út között. Megbízható, 
pontos fizető. Telefon: 06/20/951-6651

TÁRS
Nyugdíjas nő társat keres 75 év körüli 
férfi személyében. Telefon: 06/30/624-9917
Magányos férfi vagyok, párt 
keresek. Telefon: 06/30/083-7097

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)

SZOLGÁLTATÁS
Molnár ablak! Műanyag nyílászárók, 
6-7 légkamrával és 2-3 rétegű üvegezéssel, 
acélajtók, redőnyök, szúnyoghálók 
forgalmazása, beépítése, javítása. 
December 31-ig, akár 20% kedvezmény! 
Folyamatos akcióval! 
www.molnarablak.109.hu 
Telefon: 06/70/638-6402
Veszélyes fakivágás, bozótirtás. 
Telefon: 06/70/508-3308
Fakivágás, veszélyes fák szakszerű 
kivágása, alpintechnikával, garanciával, 
koronázása, fa beszámítsa, hulladék 
elszállítással. Telefon: 06/70/500-7033

KÖNYVELÉS, ADÓBEVALLÁS
Elmaradt könyvelés pótlása, 

önellenőrzés. 06/20/9332-546

Lakásszerviz, WC-tartályok, vízcsapok, 
mosdók, zárak javítása, cseréje. Telefon: 
72/310-671, 06/30/562-7756
Veszélyes és bármilyen fa kivágása 
garanciával, alpintechnikával. Szállítás, 
fabeszámítás lehetséges. Telefon: 
06/20/339-3645, 72/213-056
Asztalosmunkák: készítés, javítás, 
zárcsere. Telefon: 06/20/574-9168
Festés-mázolás korrekt áron. 
Telefon: 06/30/697-2416
Masszázs utalvány Karácsonyra. 
Telefon: 06/30/689-9397
D-roll. 30-50% kedvezménnyel. Új 
műanyag és alumínium redőnyök, 
nyílászárók, szúnyoghálók, reluxa, 
napellenzők, garázskapuk, árnyékolók 
beszerelése, javítás és motoririzálása. 
Nyugdíjasok további kedvezmény! 
D-roll.hu Telefon: 06/30/295-6555
Redőny/szúnyogháló akció! 20–40% 
kedvezménnyel! Hőszigetelt/elektromos 
redőny, reluxa, szalagfüggöny, rovarháló, 
napellenző, harmonikaajtó gyártása/
szerelése/javítása. Nyugdíjasoknak 
kedvezmények! Telefon: 06/30/503-3431
Kádfelújítás. Telefon: 06/70/548-9372

Építési telek Zengővárkonyban. 
www.zengovarkonyitelek.huEladó ingatlant keresek 

ügyfeleim részére 130 millióig.
06/70/318-4000
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Redőnyjavítás garanciával. Telefon: 
06/30/503-3431
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
Kőművesmunkák, térkő, burkolás, 
gipszkarton, betonozást vállalok. 
Telefon: 06/30/430-0122

Festés-mázolás, tapétázás, 
homlokzatfestés, lépcsőházak festése 
közületeknek is, garanciával. Telefon: 
06/20/962-1718
Eszter masszőr. Pécs, Megyeri út 
26/1. Telefon: 06/20/471-7628
Vízvezeték-szerelés, csőtörés-, dugulás 
elhárítás. Telefon: 06/70/215-9583
Üvegezés, pótgittelés. Telefon: 
06/30/908-0265
Épületbontást vállalunk referenciával. 
Telefon: 06/30/430-0122
Bádogos munkát garanciával 
vállalok. Telefon: 06/30/341-3165
Fürdőkád felújítás kívánt színben, 
garanciával. Telefon: 06/30/259-7123
Parkettacsiszolás, parkettázás, 
PVC-padlózás. Telefon: 72/713-320, 
06/30/227-7427

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

Villanyszerelés, hibaelhárítás. Telefon: 
06/30/276-4137
Gázkészülék-javítás. Telefon: 
06/30/253-9894
Csőtörés elhárítása, gázkészülék 
javítása, víz-, gáz-, fűtésszerelés. 
Telefon: 06/30/361-0449

Költöztetés, fuvarozás. 
Telefon: 06/30/311-1500
Kisebb kőművesmunkák, 
burkolások, javítások vállalása. 
Telefon: 06/30/747-8872
Redőnyszerelés, javítás, gurtni 
csere. 06/30/859-8118
Villanyszerelés. Telefon: 06/30/340-8824
Bőrkabát készítés, javítás, motorosruha 
javítás. Telefon: 06/20/467-5193
Favágás alpintechnikával vagy 
emelőkosárral, cégeknek egyéb 
kosaras munkák. Várhelyi. 
Telefon: 06/20/371-7019
Költöztetés, lakásürítés, lomtalanítás 
reális áron. Telefon: 06/30/695-7668
Vízvezeték-szerelés, csőtörés-, dugulás 
elhárítás. Telefon: 06/20/298-4206
Bútor összeszerelés és egyéb 
asztalosmunkák. Telefon: 06/30/393-0842
Kisebb kőművesmunkákat, 
betonozást, vizes és gombás falak 
vakolását, csempézést és lapozást 
vállalok. Telefon: 06/20/520-8421
Teljes körű lakásfelújítás, 
homlokzatszigetelés, gipszkartonozás, 
nyílászáró csere. Precíz munkavégzés 
elérhető áron. Rövid határidővel, 
anyagbeszerzéssel, teljes 
lebonyolítással. NORBITECH 
Kft. Telefon: 06/30/214-4307

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

hálók fából, műanyagból.
Nyugdíjasoknak 10% kedvezménnyel, 

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

Kőművesmunkát garanciával vállalok. 
Telefon: 06/30/341-3165
Pécs, Papkert utcai házba bejárónőt 
keresek (takarítás, vasalás) 
heti 1 alkalommal 6 órában. 
Telefon: 06/70/678-4952
Fodrász házhoz megy, Ildikó. 
Telefon: 06/70/582-0720 

Redőny, szúnyogháló, szalagfüggöny, 
új megrendelések, javítás, gurtni 
csere. Telefon: 06/70/324-5476
Veszélyes favágás alpintechnikával, 
fiatalító vágás, ritkítás, fagondozás. 
Teljes garanciával. Balázs Péter. 
Telefon: 06/30/977-1801
Dugulás-elhárítás, vízvezeték-szerelés, 
wc-, mosdó, mosogató, csaptelep javítások 
kiszállási díj nélkül. Szabó Sándor. 
Telefon: 72/444-073, 06/70/310-8435
Bozótirtás, telektisztítás, veszélyes 
fakivágás hulladék elszállítással. 
Telefon: 06/20/511-7456

Lakásfelújítás, kőművesmunka, 
hidegburkolás, 

szobafestés+mázolás.
06/30/900-3250

Virágos kertbe ügynökség: Nagyik Klubja 
ingatlanközvetítés, adósságbehajtás, 
családok kibékítése, idősgondozás ott 
alvással, ünnepnapokon is. Telefon: 
06/30/551-5989, 15-18 óráig.
Cipzárbevarrás, nadrág-, 
szoknyafelvarrás, egyéb. 
Telefon: 06/30/519-0885

VEGYES
Kád, mosdókagyló, zuhanytálca 
felújítása, csempe-, ajtó-, ablak-, 
kerítésfestés. Telefon: 06/30/294-0144

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 régi roncsokat forgalomból 
kivont, adásvételivel. Agancsokat, 
horgászbotokat. Hulladék vasakat, 
lomtalanítást is. Hívj bizalommal! 
Háry Ferenc. Telefon: 06/70/211-9070

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

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
Minőségi tűzifa. Telefon: 06/70/500-7033
Rossz automata mosógépet keresek 
(Pécs-Komló). Telefon: 06/30/982-8518
Hagyatékot, régiséget, feleslegessé vált 
tárgyait megvásárolom. Lomtalanítás 
pincétől a padlásig. Lakatos János. 
Telefon: 06/70/309-9706

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

PÉCS VÁROS KÖZÉLETI HETILAPJA • Pécs Megyei Jogú Város 
Önkormányzatának megbízásából kiadja a Pécsi Kommunikációs Központ Kft. 
ISSN 1787-5560 • ügyvezető igazgató: Póré László • főszerkesztő: 
Nimmerfroh Ferenc • tördelőszerkesztő: Ormándlaky Bence • szerkesztőség: 
7621 Pécs, Király u. 27. • e-mail: info@pecsma.hu • terjesztés: MÉDIA PRESS 
2021 Kft. • nyomdai munkálatok: Mediaworks Hungary Zrt., • Nyomda címe:  
1225 Budapest, Campona utca 1.  • Felelős vezető: Szabady Balázs műszaki 
igazgató. megjelenik 73 000 példányban

HIRDETÉS  • újsághirdetés vagy pr-cikk esetén ajánlatkérés a hirdetes@pecsma.hu 
e-mail-címen. APRÓHIRDETÉS-FELVÉTEL • cím: 7621 Pécs, Széchenyi tér 1. Tüke 
Iroda • nyitvatartás: H–Cs: 8.00–16.30, P: 8.00–14.00 • telefon: 06 30 916 8019 • e-mail: 
hirdetes@pecsma.hu

HIRDETÉSFELVÉTELI PONTOK • MELITTA – 7621 Pécs, Citrom u. 2. I. em. – 
06 72 214 066, 06 70 318 4000 • Foryou divat – 7632 Pécs, Éva u. 3. – 
06 30 883 8425 – nyitvatartás: H–P: 9.00–17.00, Szo: 8.00–12.00 • Csontváry Tüke iroda 
– 7632 Pécs, Csontváry u. 10. – nyitvatartás: H: 8.00–16.00

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
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