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A felső légúti panaszokkal orvoshoz kerülő 
pécsi gyerekek 60 százaléka koronavírusos

ITT AZ OMIKRON

Sorra települnek be a helyi cégek a Déli Ipari Parkba

Meghallgatta Páva Zsoltot a bíróság a Volvo-perben

Mégsem kap stadiont Pécs az Orbán-kormánytól



Online sajtótájékoztatót tartott 
január 7-én Mellár Tamás, a Pár-

beszéd országgyűlési képviselője, 
Szakács László, az MSZP ország�-
gyűlési képviselője és a DK országy-
gyűlésiképviselő-jelöltje, Keresztes 
László Lóránt, az LMP frakcióveze-
tője, valamint Péterffy Attila, Pécs 
polgármestere. A sajtótájékoztató 
résztvevői a vásárcsarnoktól jelent-
keztek be élőben, ahol aznap déle-
lőtt az ellenzéki összefogás szerve-
zett népszavazási aláírásgyűjtést a 
Fudan-üg�ben és az álláskeresési 
járadék meghosszabbítása céljából.

 l Pernecker Dávid
Péterffy Attila a sajtótájékoztató kez-
detén hangsúlyozta, hogy az elmúlt 12 
évben a Fidesz elvette az önkormány-
zatok forrásait, bevételi lehetőségeiket, 
döntési jogköreiket, ezzel együtt pedig 
az önkormányzatok jövőképét is.
– A kormányváltás után ezért egy 
olyan gondoskodó államra van szük-
ségünk, amely pontosan tudja és érti, 
hogy a fejlesztési forrásokon túl mű-
ködési forrásokat kell biztosítani az 
egyes városok és települések részére. 
A döntéseket helyben kell meghozni, 
hiszen az ott élők tudják leginkább, 
hogy mire van szükségük. Ahhoz, 
hogy a változás ne csak egy vágyálom 
legyen, össze kell fognunk, egységet 
kell képeznünk, hogy megmutassuk 
az erőnket – mondta.
Kiemelte, hogy ennek az említett 
egységnek a legfontosabb kifejező-
eszköze az aláírásgyűjtés, amellyel az 
emberek ki tudják fejezni akaratukat 
a változás és egy élhetőbb Magyaror-
szág iránt.
Felidézte, hogy az ellenzéki népszava-
zás két fontos kérdést érint:

 Ä az egyik, hogy a kínai hitelből meg-
építendő Fudan Egyetem helyett a 
magyar diákok számára épüljön fel 
a Diákváros,

 Ä a másik pedig, hogy 3 hónap he-
lyett járjon 9 hónapig az álláskere-
sési támogatás.

– Arra kérek mindenkit, hogy aláírá-
sával támogassa az egyesített ellenzék 
népszavazási kezdeményezését, hiszen 
most 200 ezer aláírás összegyűjtése, 
tavasszal pedig a kormányváltás a cél 
– mondta.
Mellár Tamás ezt követően elmondta, 
hogy az ellenzéki népszavazás tető alá 
hozása minden magyar ember érdeke.
– Nem akarjuk, hogy egy olyan kínai–
magyar egyetem létesüljön az ország-
ban, amelyet a Kínai Kommunista Párt 
irányít, és amelyet a magyar adófizető 
polgárok fizetnek. Sokkal inkább azt 
akarjuk, hogy a Diákváros megva-
lósulhasson, hogy a pécsi és a más 
vidéki, tehetséges fiataloknak legyen 
lehetősége olcsó szálláson megszállni, 
ha Budapesten szeretnének tanulni – 
mondta.
A munkanélküliségi segély folyósítá-
sának meghosszabbítása azért fontos 
– folytatta –, mert a legutóbbi felmé-
rések azt mutatják, hogy a munkájukat 

elvesztők átlagosan 16 hónapig keres-
nek új állást.

Ez azt jelenti, hogy a 
jelenlegi rendszerben a 

munkanélkülieknek több 
mint egy évig kell úgy élniük, 
hogy semmilyen támogatást 

nem kapnak az államtól – 
mondta.

– Láthatjuk, hogy a Fidesz lemond 
azokról a magyar a diákokról, akik Bu-
dapesten szeretnének tanulni, hiszen a 
Diákváros helyett a Kínai Kommunista 
Párt egyetemét építenék fel 500 milliár-
dos kínai hitelből. Kérem, hogy ezt ne 
hagyjuk, ahogy azt se, hogy Orbán Vik-
tor lemondjon a magyar munkanélkü-
liekről – buzdította a népszavazási ívek 
aláírására az embereket Szakács László.
Keresztes László Lóránt azzal kezdte, 
hogy a „Fidesz-kormány az elmúlt 
évben gyalázatos döntések sorát hozta 
meg”, amelyek közül az egyik legsúlyo-
sabb szerinte az, hogy szinte a teljes 
magyar felsőoktatást – a Pécsi Tudo-

mányegyetemet is – alapítványokba 
szervezték ki és politikai irányítás alá 
helyezték.
Hozzátette, hogy a kínai egyetemre az 
állam többet kíván fordítani az adófi-
zetők pénzéből, mint a teljes magyar 
felsőoktatásra.
– Meg kell érteni, hogy ez egy orszá-
gos ügy, nem csak a budapestieknek, 
hanem a vidékieknek, így a pécsiek-
nek is fontos. Meg kell akadályoz-
nunk, hogy egy több száz milliárdos 
kínai hitellel terheljék meg a magya-
rokat és a pécsieket. Ezért indult el az 
ellenzéki összefogás népszavazási kez-
deményezése, és arra kérek mindenki, 
hogy minél többen írják alá az íveket. 
Ez egy rendkívül fontos lépés azon az 
úton, amelynek a végén, április elején, 
közös erővel le fogjuk győzni a Fideszt 
– zárta a sajtótájékoztatót az LMP 
frakcióvezetője.

Tanúként hallgatta meg Pécsett Páva Zsoltot 
a Kaposvári Törvényszék az elmúlt évtizedek 

egyik legkomolyabb pécsi korrupciós ügyében, 
a Volvo-perben. A kihelyezett ülésről a sajtóhoz 
előzetesen nem jutott el információ, pedig eddig 
az összes tárgyalás viszonylag nagy médiaérdek-
lődés mellett zajlott. A Szabad Pécs informálisan 
megtudta, mit mondott a volt polgármester a bí-
róság előtt.

 l PécsMa.hu
Pávának a legutóbbi kaposvári tárgyaláson kellett 
volna megjelennie, de oda nem ment el, diplomáci-
ai elfoglaltságával mentette ki magát. A Szabad Pécs 
úgy tudja, Páva január elején kapott kérdéseket a 
bírótól, az első- és másodrendű vádlottak védőitől 
és az ügyésztől is. A polgármester azt mondta el, 
amire számítani is lehetett, hogy Pécsett nagy szük-

ség volt egy új buszparkra, de új buszokra nem volt 
pénze a városnak. Egy győztes volt, aki időben le-
szállította a buszokat, amelyek még ma is járják a 
pécsi utakat.
Páva Zsoltot a lap információi szerint arról is kérdez-
ték, hogy járt-e Hollandiában ő is, vagy sem, illetve 
hogy ismeri-e Bánki Eriket, amelyekre azt mondta, 
hogy Bánkit ismeri, Hollandiában ő maga is járt, de 
nem velük és nem a buszbeszerzés miatt.
Csizi Péter volt alpolgármestert és országgyűlési 
képviselőt, aki a buszcsereprogram felelőse volt, vár-
hatóan márciusban hallgatják meg tanúként, ahogy a 
már elítélt harmadrendű vádlottat is, aki eddig sem-
mi érdemit nem mondott az ügyről a bíróság előtt, 
csak elismerte bűnösségét.
Később a Szabad Pécsnek a Kaposvári Törvényszék 
azt nyilatkozta, hogy a meghallgatás nem volt nyil-
vános.

Meghallgatta Páva Zsoltot a bíróság a Volvo-perben

„Ne hagyjuk, hogy Orbán Viktor lemondjon 
a magyar munkanélküliekről!”
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Baranya az élen jár: sokan aláírták már 
a Fudan Egyetemről szóló népszavazási ívet 

Szakács László országgyűlési képviselő szerint jól áll az aláírásgyűjtés, 
de nagyon fontosnak tartja, hogy aki már támogatta a kezdeményezést, 

győzzön meg erről másokat is.

 l Szakács Miklós
Amikor az egyesült ellenzék alig egy hete sajtótájékoz-
tatót tartott, arról számolt be, hogy a szükséges 200 
ezer támogató aláírás nagyjából fele már megvan a Fu-
dan Egyetemről és az álláskeresési támogatás meghosz-
szabbításáról szóló népszavazáshoz. Azóta friss adatok 
még nem érkeztek, de ha hasonló ütemben gyűlnek a 
szignók, akkor akár február közepére össze is jöhet a 
kellő számú aláírás. Ebben az esetben pedig akár az április 3-i országgyűlési vá-
lasztással egy időben is meg lehetne tartani a Karácson Gergely által kezdemé-
nyezett népszavazást.
Szakács László baranyai országgyűlési képviselő is bizakodó volt, amikor arról 
érdeklődve kerestük meg, hogy milyen sebességgel gyűlnek az aláírások a me-
gyében.
– Nagyon sokan aláírták már, de természetesen nagy szükség van arra, hogy aki 
még nem tette meg, az a következő napokban menjen el valamelyik standunk-
hoz. Pécsett az Árkád északi bejáratánál rendszeresen ott vannak az aktivistáink, 
de vasárnaponként a vásárban is gyűjtjük az aláírásokat. Emellett a DK és az 
MSZP pécsi irodájában bármikor leadhatják az emberek a támogatásukat, vala-
mint Mellár Tamás képviselőtársam Széchenyi téri irodája is várja az aláírókat. 
Az azért az aláírásgyűjtés kezdete óta világossá vált, hogy Magyarországon ren-
getegen vannak, akik szívükön viselik a magyar egyetemisták sorsát, és az állásu-
kat részben, vagy egészében elveszítő honfitársaikkal is szolidárisak.
Szakács a legfrissebb adatokkal még nem tudott szolgálni, de azt elárulta nekünk, 
hogy Baranyában nagyon aktívak az emberek. Olyannyira, hogy tudomása sze-
rint jelenleg megyénk éllovas az összegyűjtött támogató aláírások tekintetében 
az országban.

Új logisztikai központot nyitott Pécsett a Raben

Két új, összesen mintegy 40 ezer négyzetméter területű raktárat he-
lyezett üzembe Pécsen és Dunaharasztiban a Raben Kft.

 l PécsMa.hu
A dunaharaszti székhelyű, az új fej-
lesztésekkel immár öt telephelyen 70 
ezer négyzetméternyi raktárkapaci-
tással működő cég közleményében 
ismertette: az új beruházások csak-
nem 100 új munkahelyet teremtet-
tek, így a Raben Trans European 
Hungary Kft. jelenleg 410 embert 
foglalkoztat Magyarországon – tájékoztatta a holland tulajdonú logisztikai 
szolgáltató vállalat az MTI-t. A közlés szerint Dunaharasztiban mintegy 
30 ezer, Pécsen pedig több mint 10 ezer négyzetméteres új logisztikai köz-
pont kezdte meg működését. A dunaharaszti létesítmény az élelmiszeripa-
ri termékeket gyártó és forgalmazó cégek számára ideális a szabályozott 
hőmérséklete miatt, a pécsi központ pedig adó- és vámraktári engedélyei 
révén jövedéki termékek tárolására és kezelésére is alkalmas – ismertették. 
A Raben-csoport a raklapos gyűjtőszállítmányozás és a raktárlogisztika 
területén egyaránt jelentős piaci szereplő Európában, ahol 14 országban 
tevékenykedik. 

Több mint 160 telephelye van, mintegy 1,3 millió 
négyzetméternyi raktárterületet üzemeltet, és naponta 

több mint 9000 kamiont indít útnak. 

A Raben Kft. a cég közlése szerint 2020-ban 9,7 milliárd forintos nettó ár-
bevétel mellett 206 millió forintos adózott eredményt ért el, míg egy évvel 
korábban 8,6 milliárd forintos bevételt szerzett 93 millió forintos veszteség 
mellett.

Sorra települnek be helyi cégek 
a Déli Ipari Parkba
Az elmúlt év utolsó negyedében sorra vásároltak pécsi-baranyai vállal-

kozások telkeket a Déli Ipari Parkban. Az önkormányzat és a parkot 
működtető Ipark Pécs Kft. közötti együttműködés meghozta gyümölcsét.

 l PécsMa.hu
Ruzsa Csaba, Pécs gazdasági ügyekért felelős al-
polgármestere kérdésünkre felidézte: tavaly a helyi 
építési szabályzatot úgy módosította az önkor-
mányzat, hogy a déli ipari parkban 2500-ról 1100 
négyzetméterre csökkent a minimálisan kialakít-
ható telekméret. Ráadásul az ipari park címnek kö-
szönhetően a parkba betelepülő kisebb vállalkozá-
sok megkapják ugyanazt, mint a nagy nemzetközi 
cégek: telekadó- és építményadó-mentességet, il-
letve kedvezményt. Az alpolgármester elmondta, 
meg is nőtt az érdeklődés a telkek és a betelepülés iránt. Dr. Fülöp Krisztina, 
az Ipark Pécs Kft. projektmenedzsere-jogtanácsosa a PécsMa.hu-nak arról 
beszélt, hogy a tavalyi év utolsó negyedében négy olyan szerződéskötés és 
telekvásárlás is történt a parkban, ami egyértelműen a fenti jogszabályi vál-
toztatások következménye volt. Mint elmondta, az érintett cégek hamarosan 
megnyíló pályázatokra várakoznak, de akkor is fognak fejleszteni, ha nem 
lesznek sikeresek a tendereken, akkor önerőből.

A Déli Ipari Parkban egyébként a legnagyobb zajló 
beruházás a japán Seirené.

Ruzsa Csaba lapunknak elmondta azt is, hogy a város a Seirennek a saját utolsó 
területét is eladta a parkban, de gőzerővel vizsgálják, hogyan lehetne újabb ipa-
ri területeket kialakítani, és azon is dolgoznak, hogy a Déli Ipari Park további 
fejlesztés alatt álló területeire újabb beruházókat csatornázzanak be.
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Az energiatudatos életvitel és 
otthon egyre fontosabb napja-

inkban, hiszen nem csupán a csalá-
di kassza, de környezetünk is egyre 
inkább megérzi, ha többet fogyasz-
tunk a természet erőforrásaiból, 
mint amennyi szükséges lenne. Sze-
rencsére számos ol�an okos megol-
dás létezik, amellyel csökkenthetjük 
energiafelhasználásunkat.

 l Pernecker Dávid
A HungAIRy LIFE integrált projekt 
energiahatékony életmódot népsze-
rűsítő kampányából számos olyan 
tippet ismerhetünk meg, amelyek-
nek köszönhetően – néhány egyszeri 
beruházással – a lakóépületek ener-
giafelhasználásának akár több mint 
a fele megspórolható lehet. Nézzük 
is, melyek az energiahatékony otthon 
legfontosabb alappillérei.
Felújítás előtt készíttessünk egy szak-
emberrel energetikai tervet. Fontos ez, 
hiszen sokszor energetikai szempont-
ból nem hatékonyak az otthonfelújítá-
sok, egy szakszerű energetikai tervvel 
viszont maximálisan kiaknázhatók 
a megtakarítási lehetőségek. Egy jó 
energetikai tervnek köszönhetően ke-
vesebb káros anyag jut a környezetbe, 
javul a komfortérzetünk, csökken a fű-
tésszámla és otthonunk értéke azonnal 
megnő. 

A megfelelő homlokzat- és 
épületszigetelés kialakítása, 

valamint a korszerű 
nyílászárók használata 

elengedhetetlen.

Válasszunk megfelelő fűtési megol-
dást. A legfontosabb itt az, hogy a fű-
tési rendszer kiépítése vagy felújítása 
során magas energiahatékonyságú, 
környezetbarát megoldásokat részesít-
sünk előnyben (például napkollektor). 
Érdemes figyelni továbbá készülékvá-
sárláskor az energiahatékonyságra vo-
natkozó címkéket is.
Fűtsünk tudatosan és optimalizáljuk 
a szobahőmérsékletet. Egy szoba ide-
ális hőmérséklete télen 20-22 fok. Ha 

a szobában 2 fokkal csökkentjük a hő-
mérsékletet, akár 10-12 százalékkal is 
csökkenhet az energiafelhasználásunk. 
Jótanács: külön szabályozható fűtőtes-
tekkel például nem kell feleslegesen 
melegen tartani a kevésbé használt 
szobákat.
Használjuk észszerűen a klímát. Ha 
24 foknál hidegebbre állítjuk a klíma-
berendezést, úgy minden fokozat 5 
százalékkal több energiafelhasználást 
jelent. 

A lényeg, hogy a klímát 
sose állítsuk a kinti 

hőmérsékletnél 6-8 fokkal 
alacsonyabbra.

Öltözködjünk az évszaknak megfele-
lően otthon is. Itt arra kell gondolni, 
hogy az épület vagy a szobák túlfűtése 
helyett inkább kapjunk magunkra me-
legebb ruhákat, ha fázunk.
Sötétítsünk be és spóroljunk a világí-
tással. Ez egyszerű: nyáron használjuk 
a redőnyt vagy a sötétítő függönyöket 
a ház hűvösen tartásához, a villanyt 
kapcsoljuk le, ha elhagyunk egy helyi-
séget, ameddig lehet, inkább használ-
juk a természetes fényt. Mindemellett 
pedig szerezzünk be energiatakarékos 
izzókat (például LED-izzókat).
Használjuk ki a természet adta lehető-
ségeket. Sokan nem tudják, de a falra 
futtatott vagy fal mellé ültetett örök-
zöld növények sokat segítenek a ház 
energiagazdálkodásában.
Figyeljünk a beltéri levegő minőségé-
re. Az épületek elégtelen szellőztetése 
gyakori probléma, aminek következ-
tében – különösen az energetikai kor-

szerűsítésen átesett épületek esetén – a 
beltéri légszennyező részecskék feldú-
sulhatnak a levegőben, ezért szükséges 
naponta többször szellőztetni. Szellőz-
tetni pedig okosan kell: bukóra nyitott 
ablakoknál elsősorban hő távozik, 
inkább többször, de pár percig szellőz-
tessünk kitárt ablakokkal.
Húzzuk ki a töltőt, kapcsoljuk le a 
számítógépeket, mossunk okosan. Ne 
hagyjuk a konnektorba dugva a töl-
tőket, ha már feltöltődött a telefon, 
ugyanis a tévhittel ellenben ilyenkor 
is fogyasztanak energiát. A számítógé-
pet „alvó mód” helyett kapcsoljuk le, 
ha már nem használjuk, így ugyanis 
kevesebbet fogyasztanak. Emellett 
megfontolandó, hogy a mosógépet 

is csak akkor használjuk, ha már egy 
teljes adag szennyes összegyűlt, hiszen 
a mosógépek nem fogyasztanak keve-
sebbet, ha kevés ruhát mosunk.
Bánjunk tudatosan a vízzel. Válaszuk 
a zuhanyzást a fürdőkád helyett, de 
ne álljunk sokáig a zuhany alatt. Fog-
mosáskor se folyassuk feleslegesen a 
csapot. Használjuk okosan a moso-
gatógépet is: ha nincs ételmaradék a 
tányéron, ne öblítsük el, mielőtt a mo-
sogatógépbe rakjuk.
Időnként engedjük le a hűtőt. Évente 
kétszer érdemes leengedni a hűtőt, 
így hatékonyabban fogja használni az 
energiát és az élettartama is megnő.
A LIFE IP HUNGAIRY (LIFE17 IPE/
HU/000017) projekt az Európai Unió 
LIFE programjának támogatásával va-
lósul meg.

Spóroljunk okosan – pénztárcabarát tippek 
az energiatakarékos otthonhoz
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Péterffy Attila polgármester la-
punknak adott nyilatkozatában 

pontot tett a Magyar Kétfarkú Kutya 
Párt pécsi „passzivistái” által tavaly 
év végén, engedély nélkül felhúzott 
Ágoston téri buszmegálló üg�ének 
végére.

 l Pernecker Dávid
Tavaly év végén, a két ünnep közötti 
napokban számoltunk be arról, hogy 
a Magyar Kétfarkú Kutya Párt pécsi 
szervezetének tagjai egy színesre fes-
tett, fából épített buszvárót állítottak 
fel az Ágoston téren. Az építési enge-
dély nélkül felhúzott buszmegállóhoz 
gyorsan kiérkező pécsi közterület-fel-
ügyelők a Szabad Pécs beszámolója 
szerint megkérték a kutyapárt „pasz-
szivistáit”, hogy szereljék szét az épít-
ményt és azt távolítsák el a térről. A 
viccpárt egyébként nem először pró-
bált meg buszvárót építeni az Ágoston 
téren: négy évvel ezelőtt ugyanezen a 
helyszínen egyszer már próbálkoztak 
ezzel, akkor a fideszes önkormányzat 
négy nap után szállíttatta el az akkor 
is engedély nélkül kialakított geril-
la-buszmegállót.
A másodszor is felépített buszváróra 
a városvezetés tavaly december 30-án 
reagált hivatalosan: közleményben 
kérték a kutyapártot, hogy bontsák el a 
városképbe nem illő, „előzetes egyez-
tetés és engedély nélkül” létrehozott 
megállót. A közleményben kitértek 
arra, hogy az önkormányzat városüze-
meltetési cége tavaly minden eddiginél 
több, összesen 8 darab új, fedett busz-
várót helyezett ki városszerte, elsősor-

ban azokba a buszmegállókba, ahol 
erre lakossági igény volt.

Kiemelték, hogy az Ágoston 
téren az önkormányzathoz 

nem érkezett ilyen kérés.

 „A pécsi városvezetés mindent meg-
tesz az önkormányzathoz eljuttatott 
és indokolt lakossági igények kielégí-
téséért. Ebben a munkában szívesen 
fogadja az aktív és a közösségükért 
felelősséget érző pécsiek segítségét 
és együttműködését. Ugyanakkor az 
együttműködés alapfeltételének te-
kintjük az előzetes egyeztetést és az 
engedélyeztetést, mivel csak így ga-
rantálható, hogy a segítő szándék va-
lóban az indokolt kérések teljesítését 
szolgálja, és a jogszabályoknak megfe-

lelő módon valósul meg” – áll a közle-
ményben.
A fentiek tükrében ezért arra kérték a 
kutyapártot, hogy a téren emelt „szí-
nes kalyibájukat bontsák vissza, majd 
az önkormányzattal egyeztetett hely-
színen, a szükséges engedélyek meg-
szerzése után építsék fel”.
Az esettel kapcsolatban Péterffy Attila 
polgármester január 10-én lapunknak 
elmondta, hogy a városvezetés örül 
az alulról jövő kezdeményezéseknek, 
és lehetőségeihez képest támogatja is 
azokat, azonban a kutyapárt buszme-
gálló-állításának módját nem tartja 
helyesnek.
– Nem szerencsés, ha kéretlenül kerül-
nek ki például buszmegállók belváros-
hoz közeli helyszínekre. Ugyanakkor 
a törekvést támogatjuk, és szívesen 

működünk együtt minden szervezet-
tel, amelynek célja, hogy komforto-
sabbá tegye a pécsiek életét, ideértve 
a Magyar Kétfarkú Kutya Pártot is – 
mondta. A polgármester hozzátette: a 
Biokom vezetője levélben is felkereste 
a párt helyi vezetését, és tételesen fel-
sorolta azokat a helyszíneket, ahol a 
belvároshoz közeli városképtől némi-
leg idegen buszvárót szívesen látják.
– Arra kérjük őket, hogy vigyék át az 
építményt ezen helyszínek valamelyi-
kére. Ezen felül azt kérjük, hogy ha 
bármely szervezetnek, például az MK-
KP-nak, kedve támad buszmegállót ál-
lítani, akkor, mint minden szabálykö-
vető szervezet, kérjenek rá engedélyt 
az önkormányzattól. Most megmon-
dom, hogy biztosan meg fogják kapni 
– fogalmazott Péterffy Attila.

December végén, egészen pontosan karácsony-
kor döntött arról a kormány, hogy a PMFC új 

stadionjának megépítéséről szóló határozatát 
visszavonja.

 l Szakács Miklós
Nem épp a legszebb karácsonyi ajándék volt a PMFC 
számára a kormány tavaly december 24-i döntése. 
Pedig hosszú évek tervezgetése, reménykedése után 
2021 nyarán már úgy tűnt, hogy végre valóban ösz-
szejöhet az, amit a klub nagyon régóta szeretett vol-
na, nevezetesen, hogy új, modern stadionja lehet a 
csapatnak. Az erről szóló kormányhatározat 2021-
ben meg is született, és a beruházás előkészítése is 
megindult. Már az aréna jövőbeli helye is megvolt – 
a Bolgárkertet jelölte meg az önkormányzat –, ami-
kor jött a hidegzuhany. Hogy a december végi döntés 
mit jelent pontosan, egyelőre nem tudni, az azonban 
biztos, hogy határozatlan ideig lekerült a napirendről 
a pécsi stadionépítés.
Ez pedig több szempontból is érdekes kérdéseket 
vet fel. Ott van rögtön a többoldalú pécsi sportinf-
rastruktúra bérbeadásról szóló megállapodás. En-
nek értelmében a PSN Zrt. több ingatlant is a PVSK 
rendelkezésére bocsátott korábban, olyan pályát is 

a Verseny utcában, amit addig az egyetemi klub, a 
PEAC használt. Közben pedig a PMFC jelenleg is 
használt régi stadionját a klub átadta az egyetem-
nek, azt most mint bérlő használja. Mivel az új aréna 
építése biztosan nem fog elindulni a közeljövőben, a 
bérleti megállapodást valószínűleg ki kell majd tolni. 
Közben azonban a PEAC és az egyetem már jelezte, 
hogy a Stadion utcában egyfajta sportszigetet akar 
létrehozni, több fejlesztést is terveznek oda. Az egész 
sztori legizgalmasabb része viszont mégiscsak az, 
hogy ez a klubok közti „létesítmény-tologatás” ele-
ve a miniszterelnök, Orbán Viktor fejéből pattant ki, 
egy néhány évvel ezelőtti pécsi látogatásakor. Persze 
akkor még úgy, hogy az új stadion építésére is meg 
lehetett a szándék.
Az már inkább sportszakmai jellegű mellékszál, 
hogy a PMFC nyári tulajdonosváltása után a klub új 
ügyvezetője, Kránicz Ákos a PécsMa.hu-nak adott 
interjújában arról beszélt, hogy 2-3 éven belül az 
NB I.-be szeretnék vinni a klubot, párhuzamban az 
új stadion megépülésével. Magyarán, mire meglesz 
az új stadion, a csapatot is a legmagasabb szinten 
szeretnék látni. Azt egyelőre nem tudhatjuk, hogy a 
beruházás befuccsolásával a szakmai célok is változ-
nak-e.

A karácsonyi bejelentés után nem sokkal Hargitai 
János keresztény-demokrata országgyűlési képvise-
lő egy hosszabb Facebook-posztban azonban már 
jelezte, hogy ezzel még nem kell keresztet vetni a 
tervre. Úgy fogalmazott, hogy bár ez a kormányha-
tározat most lekerült a napirendről, máris azon dol-
gozik, hogy előkészítsenek egy újat. Hargitai egyéb-
ként igyekezett a városvezetésre tolni a felelősséget, 
és jelezte, hogy a reménybeli új kormányhatározat 
már nem fogja a város kezébe adni az előkészítés 
jogát. Magyarán, ha lesz is új stadion Pécsett, abba 
a városnak valószínűleg nem lesz sok beleszólás. Itt 
tartunk most.

A belvárosban nem, máshol viszont szívesen látják a kutyapárt buszmegállóját

Ahogy „adta”, úgy el is vette a kormány a PMFC új stadionját

Buszmegálló: Több helyszín is szóba jöhetBuszmegálló: Több helyszín is szóba jöhet
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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
Mézes csütörtök: A pécsi vérellátó központban (Pacsirta u. 3.) január 20-
án 8.00–17.30 között tartják a „Mézes csütörtök” véradó napot, melyen 
meglepetéssel várják az önzetlen segítőket.
Külső véradási alkalom: Pécs Plaza (Megyeri u. 76.) január 23. 10.00–
13.00
Véradáshoz hozza magával a személyazonosító igazolványát, lakcím- és 
tb-kártyáját.

Véradás január 17–23.

Új beszállítókat vár a SPAR Pécs körzetéből
Nagyon sok kiváló élelmiszert, kézműves ter-

méket előállító családi-, és kisvállalkozás 
küzd azzal a nehézséggel, hogy nem talál utat 
a fogyasztókhoz. A SPAR helyi termelőknek indí-
tott beszállítói rendszere nekik kínál lehetőséget 
azzal, hogy az üzletlánc polcaira is felkerülhet-
nek termékeik. 

A Régiók Kincsei program közvetlen támogatást 
nyújt a hazai agrárágazatban tevékenykedő kister-
melőknek, miközben termékeik révén egészséges, 
jó minőségű, magyar élelmiszerekhez juttatja a 
vásárlóit. Egy csokorba gyűjtik a helyi kistermelők 
legjavát, a polcokon pedig a piros almás logóval 
ellátott termékek egyértelműen jelzik a vevők felé, 
hogy az ilyen áru megvásárlásával nem csak jó 
minőségű élelmiszerhez jutnak, de közvetlenül is 
támogatják a hazai kistermelőket és munkahelyek 
teremtéséhez járulnak hozzá. 
A SPAR 2022-ig hat regionális központot alakít ki az 
országban Nyíregyházán, Pécsett, Győrben, Székes-
fehérváron, Zalaegerszegen és Hódmezővásárhe-
lyen. Ezek egyfajta logisztikai központként juttatják 
majd el az almás védjeggyel ellátott hazai termé-
keket a térségükben lévő nagyáruházak polcaira, 
hangsúlyt fektetve a környezetvédelmi szempon-
tokra, vagyis arra, hogy a szállítási-, az üzemanyag-, 
és az egyéb költségek a lehető legkisebbek legyenek. 
Most olyan kistermelőket, vállalkozásokat keres 
a SPAR, akik termékeikkel értéket képviselnek, 

„helyi hősökként” a közösségük elismert tagjai, és 
termelésük helyszíne a pécsi régióközpont 50 km-
es sugarú körzetében található. A vállalat számára 
eddig is elsődleges cél volt a magyarországi terme-
lők és vállalkozások támogatása, a forgalmazott 
élelmiszeráruk több mint 90 százaléka már most 
is hazai forrásból származik. Az 1,7 milliárd forint 
értékű „Régiók Kincsei” program pedig tovább 
növeli a magyar kistermelő beszállítók értékesíté-
si lehetőségeit. A SPAR számára fontos szempont, 

hogy miközben a tervek szerint 2022-re legalább 
száz kistermelő válik beszállítói partnerré, egyúttal 
bővül az árukínálat is. A helyi lakosok által ismert 
gazdák „piros almás” termékei tovább színesítik a 
vásárlói élményt, és még közvetlenebbé teszik az 
áruházak és a fogyasztók kapcsolatát. 

A „Régiók Kincsei” programba a következő 
online felületen lehet jelentkezni: 
https://beszport.spar.hu/hu/regiok-kincsei

Kidobott karácsonyfák melegítik 
az otthonokat: 40 tonna fenyőt 
égetnek el az erőműben

A városban már hagyomány a karácsonyfák újrahasznosítása, melyek 
aztán sok-sok lakás hőellátását teszik lehetővé.

 l PécsMa.hu
Az utcákra került fenyők a pécsi erőmű két biomassza-tüzelésű kazánjában 
feldolgozva mintegy 31.500 lakás és 480 közintézmény távfűtéssel való el-
látását biztosítják – közölte a Veolia-csoport tagja, a Pannon Hőerőmű Zrt.
Mint írják közleményükben, Magyarországon évente közel 2 millió kará-
csonyfát állítanak az ünnepi időszakban, ez a mennyiség 15 ezernél is több 
lakás egy havi hőellátását tudná fedezni országszerte.
A kidobott fenyők energetikai célú hasznosítása azért jó megoldás, mert a 
karácsonyfák magas gyantatartalmuk miatt nem komposztálhatók. 

Először felaprítják, majd az erőmű kazánjaiban más 
tüzelőanyaggal vegyítve égetik el őket.

A fák begyűjtését egyébként a helyi közszolgáltató, Pécsen a Dél-Kom NKft. 
végzi január 6-tól 31-ig, de a hulladékudvarokban még ezután is le lehet adni 
a karácsonyfákat.
Fontos, hogy a fákat csupaszon: díszektől, talptól, egyéb hulladékoktól – sza-
loncukor, papír – kell kitenni a hulladékgyűjtő edények mellé. A szolgáltató 
azt kéri, hogy a másfél méteresnél nagyobb fenyőfákat a kukák mellé ket-
tévágva helyezzék ki, ezzel is elősegítve az elszállítást. Aki pedig földlabdás 
fenyőfát vásárolt, felajánlhatja azt a pécsi közterületek díszítésére. 
Az elmúlt évek tapasztalatai alapján idén is közel 40 tonna összegyűjtött fe-
nyőhulladékra számít az erőmű.
További részletek a PécsMa.hu oldalon olvashatók.

Kóka János volt miniszter cége 
vásárolta fel a Da Vinci Magánklinikát
A szerződést tavaly év végén írták alá, az ügyletet a Gazdasági Ver-

senyhivatal már jóváhagyta.

 l PécsMa.hu
A hazai privát egészségügyi szektor történetének legnagyobb felvásárlását 
hajtotta végre a Doktor24 magánegészségügyi szolgáltató és az UNION 
biztosító: közös leányvállalatuk vásárolta meg a tavaly 3,6 milliárd forin-
tos árbevételt elért pécsi Da Vinci Magánklinikát – tájékoztatta lapunkat a 
Doktor24 cégcsoport.
A Doktor24 Kóka János volt miniszter és SZDSZ-elnök céges érdekeltsége. 
Kóka igen jó kapcsolatokat ápol a NER-rel, például az ő magánklinikája 
gyógyíthatja a közmédia dolgozóit.
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2021 legjei a pécsi víziközmű-szolgáltatásban
Az új év eleje az összegzés, a toplistázás idő-

szaka – a TETTYE FORRÁSHÁZ is csokorba 
szedte a 2021. évi tevékenységéhez tartozó top 
5 érdekes eseményt vagy adatot. 

A legvizesebb és a legszárazabb nap: 2021-ben 
átlagosan napi 23 ezer köbméter vizet használtak 
el a társaság szolgáltatási területén. Ennek több 
mint másfélszerese, 33 millió liter víz fogyott jú-
nius 23-án, a kánikulai időszak „legvizesebb nap-
ján”. A legalacsonyabb napi fogyasztást késő ősszel 
mérték a szolgáltató műszerei: november 22-én 

az átlagos mennyiség alig több mint 70 százaléka,  
16.500 köbméter folyt keresztül a hálózaton.
Top leolvasó: a fogyasztást mérni és ellenőrizni is 
szükséges, előbbit a vízmérők, utóbbit a társaság 
leolvasói végzik, évente legalább egy alkalommal. 
15 éves munkatapasztalattal bír az a vízóra-leol-
vasó, aki 2021-ben a legtöbb, összesen 10.611 fel-
használási hely leolvasását végezte el. (Ez az év ösz-
szes munkanapját figyelembe véve átlagosan napi 
42 felhasználási hely bejárását jelentette.)
A legforgalmasabb nap: az ügyfélszolgálat mun-
katársai sem tétlenkedtek; a legtöbb telefonhívás 
május 12-én érkezett a társaság call centerébe, 
ezen a napon 485 alkalommal hívták a fogyasztók 
az ügyfélszolgálatot. (Ezen belül is kiemelkedett a 
reggeli csúcs: 8–10 óra között kereken 200 hívást 
kezdeményeztek az ügyfelek.)
A legnagyobb elfolyás: a Krisztina tér környé-
kéről érkezett április 22-én este az a hívás, amely 
2021 legnagyobb vízelfolyással járó csőtörését 
jelentette be. Az egyik társasház előtt eltört PVC 
vezetéken keletkezett sérülést még aznap éjfélre 
kijavították a gyorsan helyszínre érkező szakem-
berek, a cső átmérőjéből és a magas víznyomásból 
adódóan azonban 600 ezer liter víz folyt el a sérült 
vezetékszakasz kizárásáig – egy átlagos család hét 
év alatt fogyaszt el ennyi vizet.
A Pécs–Szöul járat: a hibák gyors elhárításához, 
a csövek, szerelvények szállításához és a szeny-
nyvízhálózat tisztításához is nélkülözhetetlen a jó 

állapotban lévő gépjárműpark. Jelenleg 57 „tettyés 
autó” járja Pécs és a környező települések utcáit. 
2021-ben ebből a mezőnyből nyolc autó tett meg 
15 ezer kilométernél nagyobb távolságot. Közülük 
az élen az egyik szennyvizes jármű végzett 23.930 
megtett kilométerrel: ezzel oda-vissza megjárta 
volna Dél-Korea fővárosát, Szöult.
Az abszolút tavalyi csúcsot azonban a társaság 
listáján az elvégzett felújítások adják: a szolgál-
tató 2021-ben rekordmennyiségű, 2,126 milliárd 
forint értékű korszerűsítést végzett el Pécs víziköz-
mű-hálózatán.

Ragyogni fog a város: 
idén is jön a Zsolnay Fényfesztivál!
Visszatér a nyári időponthoz az ország első és egyetlen fényfesztiválja 

– tájékoztatta lapunkat a Zsolnay Örökségkezelő NKft.

 l PécsMa.hu
A járvány miatt tavaly ősszel rendezte meg a ZSÖK a több tízezer érdeklődőt 
vonzó rendezvényt. Idén azonban a tervek szerint július 7–10. között várja a 
látogatókat a hétszeresen díjazott esemény.
Tavasszal indul a nevezés a Zsolnay Light Art nemzetközi fényfestőverseny-
re, amelynek legjobbjai a fesztivál során a székesegyház homlokzatát keltik 
életre látványos, 3D-s fényalkotásaikkal. 
Visszatérnek a belvárost átszövő Fény Útja attrakciói, az utcaművészeti pro-
dukciók, a zenei csemegék és a fényszakmai programok is.

Iván Bence lett 2021 legjobb férfi paraúszója!

A Magyar Úszó Szövetség (MÚSZ) a napokban díjazta az előző esztendő 
legjobbjait, köztük egy kiváló pécsi parasportolóval.

 l Szakács Miklós
A MÚSZ több kategóriában hirdette ki, hogy 2021-es teljesítménye alap-
ján ki lett az év legjobbja. A férfi paraúszók közül a PSN Zrt. kiválóságát, 
Iván Bencét választották meg az előző esztendő legjobbjának. A korábban 
Eb-ezüstöt és bronzot is nyerő Iván Bence tavaly a paralimpián két számban 
is rajthoz állt, 200 vegyesen 9., 100 mellen pedig a 14. helyen végzett.
Iván Bencét közösségi oldalán már Pécs polgármestere, Péterffy Attila is kö-
szöntötte.
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A pécsi virológus nem hiszi, hogy a 
variáns végérvényesen véget vet 

a vírusveszélynek, elmondta, mit le-
het most tudni róla, az ötödik hullám-
ról, és ami még ez után következhet.

 l PécsMa.hu
Jakab Ferenc professzor, a PTE Szentá-
gothai János Kutatóközpont Nemzeti 
Virológiai Laboratóriumának vezetője 
a Forbes.hu-nak adott interjút, mely-
nek legfontosabb gondolatait most 
pontokba szedve összegezzük:

 ÄAz ötödik hullám lecsengésével 
nem fog véget érni a járvány. Az 
omikron bár enyhébb tünetekkel 
megúszható, gyorsan terjed, sokan 
el fogják kapni a fertőzést, és ez 
valószínűleg populációszintű im-
munizálást is eredményezhet Jakab 
szerint, de vége nem lesz.
 ÄHosszabb távon a vírus egy szezon-
ális, enyhe vagy középsúlyos felső 
légúti tüneteket okozó fertőzéssé 
szelídülhet.
 ÄA szakemberek azt feltételezik, a 
koronavírus ellen nem tudunk élet-
hosszig tartó védettséget szerezni, 
pár hónap után elkophat a védett-
ség, és akkor újra fellángolhat a 
járvány. Kásler Miklós, az emberi 

erőforrások minisztere a napok-
ban arról beszélt, negyedik oltásra 
is szükség lehet, az operatív törzs 
hamarosan dönthet erről.
 ÄÚjra lehet fertőződni, oltottan is el-
kapható a vírus, de nem mindegy, 
milyen súlyosak lesznek a tünetek.
 ÄÚjabb, súlyosabb tüneteket okozó 
variánsok is megjelenhetnek.
 ÄAz oltással három dolgot lehet 
tenni: védjük magunkat, védjük a 
körülöttünk lévőket, csökkentjük a 
vírus képességét, hogy újabb vari-
ánsokat alakítson ki. 

Ahol alacsonyabb az 
átoltottság, ott nagyobb 
mértékben tud terjedni.

 ÄA vírus célja, hogy fenntartsa ma-
gát: megtartja a számára kedvező 
mutációkat, amik pedig a terjedési 
vagy egyéb képességét csökkentik, 
azok ki fognak halni.
 ÄA külföldi példák alapján nagy fel-
futás várható az esetszámokban.
 ÄAz egészségügyi ellátórendszert az 
omikron miatti ötödik hullám is 
komolyan leterhelheti.
 ÄAz influenza is itt van, kettős fer-
tőzés (influenza- és koronavírus) is 

kialakulhat egy embernél, de nem 
keletkezik ebből egy harmadik szu-
pervírus.
 ÄA pécsi kutatásokról: itt tesztelik 
az egyik allergiás orrspray koro-
navírus-ellenes hatását, illetve itt 
történik a teljesen hazai orrspray 
fejlesztése, valamint az osztrák 

Cebina biotechnológiai vállalattal 
együtt vakcinafejlesztésbe is kezd-
tek a pécsi kutatók. Minden fejlesz-
tés jó úton halad, az állatkísérletes 
szakaszban tart. Az új fertőzéseket 
is vizsgálják, a PTE kutatócsoportja 
fel van készülve arra, hogy ezekre 
hazai szinten reagáljon.

A felső légúti panaszokkal orvoshoz kerülő 
gyerekek 60 százaléka koronavírusos

Dr. Kovács Ágnes, a pécsi önkormányzat egészségügyi tanácsadója 
arról beszélt lapunknak, miért olyan fontos a gyerekek beoltása.

 l PécsMa.hu
A szakember felhívta a figyelmet, 
hogy a vírus a legújabb eredmé-
nyek szerint a legkisebbek között 
is okozhat súlyos tüneteket, szö-
vődményeket, így szerinte aján-
lott kérni a vakcinát a számukra. 
Hozzátette, természetesen a gye-
rekekre is igaz, hogy a legveszé-
lyeztetettebbek a krónikus bete-
gek.
– Tapasztaljuk, hogy bölcső-
dékben, óvodákban, iskolákban 
a karácsonyi szünet után ismét 
emelkedik a fertőzöttek száma, 
önkormányzati fenntartású gyer-
mekintézményekből 129-en ke-
rültek járványügyi megfigyelés 
alá legutóbb.
A gyermekorvosok visszajelzései alapján pedig elmondható, hogy a felső 
légúti panaszokkal hozzájuk forduló páciensek csaknem 60 százalékánál 
pozitív a koronavírusteszt.
Kovács Ágnes azt is hangsúlyozta, a kicsiknél nehéz betartatni a távolság-
tartást, az általános higiéniai szabályokat, így közöttük könnyebben terjed 
a vírus, amit ráadásul a család többi tagjának is átadhatnak. Amennyiben 
tehát egy szülő bármilyen felső légúti tünetet észlel a gyerekénél, ne vigye 
közösségbe, konzultáljon a házi gyermekorvossal.

Jakab Ferenc: az omikronnal még nincs vége!

Az ötödik hullám is leterheli az egészségügyi rendszertAz ötödik hullám is leterheli az egészségügyi rendszert
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A Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § 
alapján pályázatot hirdet Városközponti Óvoda óvodapedagógus munka-
kör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkal-
mazotti jogviszony. A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.
A munkavégzés helye: Baranya megye, 7624 Pécs, Budai Nagy Antal utca 
5.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges fel-
adatok: óvodai nevelés.
Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a 
Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelke-
zései az irányadók.
Pályázati feltételek: főiskola, óvodapedagógus, magyar állampolgárság, 
büntetlen előélet, erkölcsi bizonyítvány az állás betöltésekor, foglalko-
zás-egészségügyi alkalmasság.
Előnyt jelentő kompetenciák: a Boldogságóra Program ismerete.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: végzettséget és 
szakképesítést igazoló dokumentum másolata.
A munkakör betölthetőségének időpontja: a munkakör legkorábban 
2022. február 16. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2022. február 8.
A pályázatok benyújtásának módja: postai úton, a pályázatnak a Város-
központi Óvoda címére történő megküldésével (7624 Pécs, Budai Nagy 
Antal utca 5. ). Kérik a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban sze-
replő azonosító számot: I./17-1/2022, valamint a munkakör megnevezését: 
óvodapedagógus.
A pályázat elbírálásának módja, rendje: az intézményvezető munkálta-
tói jogkörében dönt. A pályázat kiírója fenntartja a jogot, hogy a pályázatot 
eredménytelennek nyilvánítsa.
A pályázat elbírálásának határideje: 2022. február 10.

Álláspályázat
A Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A.§ 
alapján pályázatot hirdet a Nyugati Városrészi Óvoda Ajtósi Dürer Utcai 
Tagóvodája pedagógai asszisztens munkakör betöltésére. 
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkal-
mazotti jogviszony. 
A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.
A munkavégzés helye: Baranya megye, 7633 Pécs, Ajtósi Dürer utca 1. 
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges fel-
adatok: nevelő-oktató munka közvetlen segítése, adminisztratív feladatok 
ellátása munkaköri leírás alapján. 
Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a 
Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelke-
zései az irányadók. 
Pályázati feltételek: középiskola/gimnázium, magyar állampolgárság, 
büntetlen előélet. 
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: középfokú képesítés, pedagógiai 
asszisztens.
A munkakör betölthetőségének időpontja: a munkakör a pályázatok 
elbírálását követően azonnal betölthető. 
A pályázat benyújtásának határideje: 2022. január 31. 
A pályázatok benyújtásának módja: elektronikus úton Kovácsné Haj-
dinák Éva részére a nyugatiovi@nyugatiovoda.hu e-mail-címen keresztül. 
A pályázat elbírálásának módja, rendje: a tagóvoda-vezető véleményé-
nek kikérése után az intézményvezető dönt. A pályáztató fenntartja a jogot, 
hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa. 
A pályázat elbírálásának határideje: 2022. február 4. 
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a nyugatiovoda.hu 
honlapon szerezhet.

Álláspályázat

A Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A.§ 
alapján pályázatot hirdet a Nyugati Városrészi Óvoda Nagy Jenő Utcai Ta-
góvoda óvodapedagógus munkakör betöltésére. 
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkal-
mazotti jogviszony. 
A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.
A munkavégzés helye: Baranya megye, 7624 Pécs, Nagy Jenő utca 38. 
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges 
feladatok: óvodapedagógusi feladatok ellátása munkaköri leírás alapján. 
Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a 
Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelke-
zései az irányadók. 
Pályázati feltételek: főiskola, óvodapedagógus, magyar állampolgárság, 
büntetlen előélet. 
A munkakör betölthetőségének időpontja: a munkakör a pályázatok 
elbírálását követően azonnal betölthető. 
A pályázat benyújtásának határideje: 2022. január 31. 
A pályázatok benyújtásának módja: elektronikus úton Kovácsné Haj-
dinák Éva részére a nyugatiovi@nyugatiovoda.hu e-mail-címen keresztül. 
A pályázat elbírálásának módja, rendje: a tagóvoda-vezető véleményé-
nek kikérése után az intézményvezető dönt. A pályáztató fenntartja a jogot, 
hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa. 
A pályázat elbírálásának határideje: 2022. február 4. 
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a nyugatiovoda.hu 
honlapon szerezhet.

A Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A.§ 
alapján pályázatot hirdet a Nyugati Városrészi Óvoda Közraktár Utcai 
Sportóvoda óvodapedagógus munkakör betöltésére. 
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozott idejű 2024. április 
6-ig tartó közalkalmazotti jogviszony. 
A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő. 
A munkavégzés helye: Baranya megye, 7633 Pécs, Közraktár utca 7. 
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges 
feladatok: óvodapedagógusi feladatok ellátása munkaköri leírás alapján. 
Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a 
Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelke-
zései az irányadók. 
Pályázati feltételek: főiskola, óvodapedagógus, magyar állampolgárság, 
büntetlen előélet. 
A munkakör betölthetőségének időpontja: a munkakör a pályázatok 
elbírálását követően azonnal betölthető. 
A pályázat benyújtásának határideje: 2022. január 31. 
A pályázatok benyújtásának módja: elektronikus úton Kovácsné Haj-
dinák Éva részére a nyugatiovi@nyugatiovoda.hu e-mail-címen keresztül. 
A pályázat elbírálásának módja, rendje: a tagóvoda-vezető véleményé-
nek kikérése után az intézményvezető dönt. A pályáztató fenntartja a jogot, 
hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa. 
A pályázat elbírálásának határideje: 2022. február 4. 
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a nyugatiovoda.hu 
honlapon szerezhet.

Álláspályázat Álláspályázat
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„Pécs M. J. Város Önkormányzata Közgyűlésének alábbi rendeletei 2021. 
december 21. napján lépnek hatályba:

48/2021. (XII.20.) Ör. a Város 2021. évi költségvetéséről szóló 10/2021. 
(III. 12.) önkormányzati rendelet módosításáról;

49/2021. (XII.20.) Ör. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyű-
lésének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 37/2019. (XI.15.) ön-
kormányzati rendelet módosításáról;

50/2021. (XII.20.) Ör. a város környezetkímélő forgalmi rendjéről, va-
lamint a díjköteles várakozóhelyek üzemeltetéséről és használatáról szóló 
43/2021. (XI.22.) önkormányzati rendelet módosításáról;

52/2021. (XII.20.) Ör. az önkormányzati ingatlanok vagyoni jellegének 
megváltoztatásáról szóló 45/2011. (IX.27.) önkormányzati rendelet módo-
sításáról.

Alábbi rendelete 2022. június 1. napján lép hatályba:

51/2021. (XII.20.) Ör.  a földrajzi nevek megállapításáról, karbantartásá-
ról és a házszám keletkezéséről és megállapításáról szóló 23/2006. (VI.30.) 
önkormányzati rendelet módosításáról.

A közgyűlés által hozott rendeletek és határozatok a gov.pecs.hu oldalon 
önkormányzat menü/ testületi munka almenü/ közgyűlési munka almenü/ 
hozott rendeletek vagy hozott határozatok pontja alatt érhetők el. 

Pécs, 2021. december 22.

Rendeletek
A Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § 
alapján pályázatot hirdet a Kertvárosi Óvoda Siklósi Úti Tagóvodája 
óvodapedagógus munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozott idejű 2025. júli-
us 8-ig tartó közalkalmazotti jogviszony. A foglalkoztatás jellege: teljes 
munkaidő.
A munkavégzés helye: Baranya megye, 7622 Pécs, Siklósi út 18/a.
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: önéletrajz, vég-
zettséget igazoló dokumentumok, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizo-
nyítvány.
A munkakör betölthetőségének időpontja: a munkakör legkorábban 
2022. február 1. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2022. január 24.
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 határideje: 2022. január 24.
A pályázat kiírója fenntartja a jogot a pályázati eljárás érvénytelenítésére.

Álláspályázat

A Magyar Posta Zrt. egyetemes postai szolgáltató kézbesítőit ért nagyará-
nyú sérülésekre tekintettel felhívjuk a városban kutyákat tartók figyelmét, 
hogy – az állatok védelméről szóló törvény és a kedvtelésből tartott álla-
tok tartásáról és forgalmazásáról szóló kormányrendelet alapján – kötele-
sek állataik megfelelő és biztonságos elhelyezéséről, valamint szökésének 
megakadályozásáról gondoskodni, továbbá a kerítést oly módon kell ki-
alakítaniuk, hogy az megakadályozza az állat kiszabadulását és mások testi 
épségének veszélyeztetését.

Az állatok tartása során általánosságban is ügyelni kell arra, hogy az ne 
veszélyeztethesse más állat, illetve az ember biztonságát.

Emlékeztetjük még az állattartókat, hogy belterület közterületén – kivéve a 
futtatására kijelölt területet – eb csak pórázon, olyan személy által vezethe-
tő, aki a kutya irányítására, kezelésére és féken tartására képes.

Az állat agresszív magatartásának ismeretében a szájkosár használata kö-
telező.

Egyben figyelmeztetjük az ebtartókat, hogy kutya által okozott sérülés ese-
tén számos jogkövetkezménnyel kell szembe nézniük.

Magánterületen történt, vagy onnan kifejtett támadás esetén állatvédelmi 
bírsággal kell sújtani az ebtartót, továbbá szigorúbb tartási feltételeket is elő 
lehet írni, végső esetben pedig egyedileg veszélyessé nyilvánítható az állat, 
ami igen szigorú tartási szabályok alkalmazását eredményezi.

Közterületen szabadon engedett kutya általi támadás esetén – a fentiek 
mellett – az ebtartó szabálysértési felelősségre vonására is sor kerül!

A fentiekre tekintettel kérjük az ebtartókat, hogy fokozottan figyeljenek 
kutyáikra a személyi sérülések megelőzése céljából!

Pécs, 2022. január 5. dr. Szilágyi Csilla osztályvezető

Felhívás

Karbantartó, gondnok munkavégzésre keresi a múzeum új munkatársát, 
aki alkalomszerűen az intézményi gépkocsik vezetését is vállalja.

Az új kolléga feladata lesz az épületek és berendezések napi szemrevéte-
lezése, karbantartása, kisebb meghibásodások javítása, rendellenességek 
jelzése, illetve alkalmanként az intézményi gépkocsik vezetése, a múzeumi 
feladatellátással kapcsolatos szállítások elvégzése.

Jelentkezni január 20-ig lehet a jpm@jpm.hu e-mail-címen, vagy munka-
napokon 10.00 és 13.00 között a 06 30/257-5166-os telefonszámon.

Munkatársat keres 
a Janus Pannonius Múzeum

Magyarország köztársasági elnöke, Áder János kitűzte az országgyűlési 
képviselők 2022. évi választását, valamint az ezzel egyidőben, közös eljárás 
keretében tartandó országos népszavazásokat. A szavazás napja: 2022. áp-
rilis 3. Szavazni aznap 6 órától 19 óráig lehet!

A szavazással, valamint a központi és a szavazóköri névjegyzékkel kapcso-
latos kérelmekről bővebb információ a valasztas.hu oldalon található.

A helyi választási iroda elérhetősége: Baranya Megye 1-2. számú Országy-
gyűlési Egyéni Választókerületi Választási Iroda, Pécs Megyei Jogú Város 
Helyi Választási Iroda; vezető: Dr. Lovász István jegyző; cím: 7621 Pécs, 
Széchenyi tér 1. hivatali helyiségei: I./117. I./119. Telefon: 72/533-823; 
72/533-858; e-mail-cím: valasztas@ph.pecs.hu

Választási hírek
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A Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § 
alapján pályázatot hirdet a Kertvárosi Óvoda Bimbó Utcai Tagóvoda udva-
ros-karbantartó munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkal-
mazotti jogviszony.
A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő. A munkavégzés helye: Baranya 
megye, 7632 Pécs, Bimbó utca 1.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges 
feladatok: az óvoda külső környezetének rendben tartása. Játszótéri esz-
közök karbantartása. Az óvoda épületén belül előforduló meghibásodások 
elhárítása.
Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a 
Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelke-
zései az irányadók.
Pályázati feltételek: 8 általános, magyar állampolgárság, büntetlen előé-
let, felelős cselekvőképesség, foglalkozás-egészségügyi alkalmasság.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: végzettséget iga-
zoló dokumentumok, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány.
A munkakör betölthetőségének időpontja: a munkakör legkorábban 
2022. február 1. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2022. január 22.
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 határideje: 2022. január 24.
A pályázat kiírója fenntartja a jogot a pályázati eljárás érvénytelenítésére.

A Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A.§ 
alapján pályázatot hirdet a Nyugati Városrészi Óvoda Zipernowsky Károly 
Utcai Tagóvoda óvodapedagógus munkakör betöltésére. 
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkal-
mazotti jogviszony. 
A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő. 
A munkavégzés helye: Baranya megye, 7633 Pécs, Zipernowsky Károly 
utca 3. 
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges 
feladatok: óvodapedagógusi feladatok ellátása munkaköri leírás alapján. 
Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a 
Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelke-
zései az irányadók. 
Pályázati feltételek: főiskola, óvodapedagógus, magyar állampolgárság, 
büntetlen előélet. 
A munkakör betölthetőségének időpontja: a munkakör a pályázatok 
elbírálását követően azonnal betölthető. 
A pályázat benyújtásának határideje: 2022. január 31. 
A pályázatok benyújtásának módja: elektronikus úton Kovácsné Haj-
dinák Éva részére a nyugatiovi@nyugatiovoda.hu e-mail-címen keresztül. 
A pályázat elbírálásának módja, rendje: a tagóvoda-vezető véleményé-
nek kikérése után az intézményvezető dönt. A pályáztató fenntartja a jogot, 
hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa. 
A pályázat elbírálásának határideje: 2022. február 4. 
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a nyugatiovoda.hu 
honlapon szerezhet.

A Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § 
alapján pályázatot hirdet az Apáczai Óvoda pszichológus munkakör be-
töltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkal-
mazotti jogviszony. A foglalkoztatás jellege: részmunkaidő, heti 20 órás.
A munkavégzés helye: Baranya megye, 7632 Pécs, Apáczai Csere János 
körtér 1/3.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges 
feladatok: ellátja a munkakörébe tartozó feladatokat, valamint a nevelési, 
oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasz-
nálatáról szóló 20/2021 (VIII.31) EMMI rendeletben meghatározott egyéb 
feladatokat.
Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a 
Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelke-
zései az irányadók.
Pályázati feltételek: egyetem, pszichológus diploma, magyar állampol-
gárság, büntetlen előélet.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: fényképes szak-
mai önéletrajz, iskolai végzettséget igazoló okiratok másolata, felvétel ese-
tén 90 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány.
A munkakör betölthetőségének időpontja: a munkakör legkorábban 
2022. február 1. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2022. január 24.
A pályázatok benyújtásának módja: postai úton, a pályázatnak az Apá-
czai Óvoda címére történő megküldésével (7632 Pécs, Apáczai Csere János 
körtér 1/3. ). Kérik a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szerep-
lő azonosító számot: HR/4-1/2022, valamint a munkakör megnevezését: 
pszichológus. Elektronikus úton Lippai Csabáné-óvodavezető részére az 
apaczaiovodapecs@gmail.com e-mail címen keresztül.
A pályázat elbírálásának határideje: 2022. január 28.

Álláspályázat

Álláspályázat

Álláspályázat

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése január 25-én 9 órai 
kezdettel ülést tart a Városháza nagytermében, a Széchenyi tér 1. szám 
alatt. A közgyűlés nyilvános, azon bármely állampolgár jelen lehet.

Közgyűlés

Zag Gábor, Pécs Megyei Jogú Város alpolgármestere, a 8. számú egyéni 
választókerület képviselője január 19-én, 15 és 17 óra között fogadóórát 
tart. Helyszín: Perczel Miklós u. 2. Előzetes bejelentkezés szükséges a 06 
20/298-2161-es telefonszámon. Minden kerületi lakost és érdeklődőt vár-
nak.
Auth István önkormányzati képviselő (9. számú egyéni választókerület) 
január 20-án 17 órakor a Slyven Étteremben (Mezőszél u. 1. emelet) tart 
fogadóórát, melynek témája: a Megyeri út, Verseny utca nyomvonalon ke-
rékpáros létesítmény építése és kijelölése, valamint a kerékpáros és gyalo-
gos közlekedésbiztonság javítása. Telefon: 30/210-6192.
Ágoston Andrea, a pécsi 12., és Siposné Bikali Éva, a 10. választókerület 
önkormányzati képviselői, valamint Szakács László országgyűlési képvi-
selő, a Baranya 2-es választókerület országgyűlési képviselőjelöltje január 
26-án 17 órakor tartanak fogadóórát. Helyszín: Fábián Béla utca 9. – tor-
naterem (bejutás az iskola kapuján). A képviselők azt kérik, a részvételt az 
alábbi elérhetőségeken jelezzék:
• Ágoston Andrea – agoston.andrea@ph.pecs.hu – 30/210-7766
• Siposné Bikali Éva – bikai.eva@ph.pecs.hu – 30/210-7785
A maszk használata kötelező.

Fogadóóra
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LAKÁS
Eladó lakást vennék Mecsek, 
Belváros. Telefon: 06/70/318-4000
Angster J. utcában 65 nm lakás eladó. 
Ár: 39,5 MFt. Telefon: 06/70/318-4000
Pécsen, az Ispitaalján, 34 nm-es, 
téglaépítésű, I. emeleti, felújított garzon új 
műhellyel eladó. Iár: 18,3 MFt. 
Telefon: 06/30/911-5968
Szabadság u. belső területén, újszerű, 
II. emeleti, 66 nm-es, 3 szobás társasházi 
lakás, 8 nm-es terasszal, tárolóval. Iár: 
31,9 MFt. Telefon: 06/70/608-5029

Eladó ingatlanokat 
KERESÜNK 

ügyfeleink részére!
Hívja Kósa Katit! Most! 

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

Új építésű, kertkapcsolatos társasházi 
lakás Kertvárosban. A 3 szobás, étkezős, 
116 nm-es, garázsos, körpanorámás, 2 
teraszos lakás eladó. Iár: 62,9 MFt. 
Telefon: 06/30/906-7323
Belvárosban forgalmas helyen, mégis 
csendes lakás, 54 nm, galériás, felújított, 
21 MFt. Telefon: 06/30/237-5932

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.

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

Ágoston térnél, I. emeleti, 
70 nm-es, 3,5 szobás, gáz cirkó-
fűtésű téglalakás teremgarázzsal. 

29,5 MFt. 06/30/929-9180

Siklósi úton 52 nm-es, teraszos, parkra 
néző, átalakított vagány lakás a 4. 
emeleten eladó. Iár: 26.290.000 Ft. 
Telefon: 06/30/906-7323
Belvárosi, 36 nm-es, két félszobás+16 
nm-es fedett teraszos önkormányzati 
lakásom nagyobbra cserélném. 
Telefon: 06/30/879-9987

INGATLAN
Kertvárosban külön bejáratú, 
kétlakásos, jó állapotú családi ház dupla 
garázzsal, pincével, örökzöldekkel 
beültetett barátságos telekkel eladó. 
Iár: 89 MFt. Telefon: 06/30/911-5968
Gyódon, 65 nm-es, 5 szobás, felújítás 
alatti összkomfortos lakóház, 30 nm-es 
garázs+melléképülettel, 1200 nm kerttel. 
Iár: 11,8 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

Kertváros családi házas részén, 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
Pécs-Vasason, 2 szintes, 150 nm-es, 
felújítandó ház 14,5MFt. 
Telefon: 06/30/929-9180
Pécs-Belvárosában építési telek 
eladó, harkányi üdülőre cserélhető. 
Telefon: 06/30/450-9621

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
Orfűn, Pécsi-tó közelében, 50 nm-es, 
nappali+2 hálós, jó állapotú, 
összközműves lakható hétvégi ház, 
400 nm területtel, pincével. Irányár: 
24,7 MFt. Telefon: 06/70/608-5029
Ispitaalján, kedvelt és ismert utcában, 
3 lakásos lakóház, kerttel, garázzsal és 
melléképülettel /38 nm, 47 nm, 110 nm/. 
Iár: 48 MFt. Telefon: 06/70/608-5029
Hirden 70 nm-es, könnyűszerkezetes, 
jelen pillanatban raktárként használt 
ház 1700 nm telekkel eladó. Irányár 
11,9 MFt. Telefon: 06/30/906-7323
Ürög, Mária dűlő 1470 nm-es telek, 
csodálatos panorámával eladó. Irányár: 
11,9 MFt. Telefon: 06/30/906-7323
Szigeti városrészben 200 nm-es, 
kétszintes családi ház, 475 nm 
telekkel eladó. Irányár: 53,5 MFt. 
Telefon: 06/30/906-7323
Postavölgyben 2235 nm-
es, összközműves telek pincés 
kisházzal eladó 7 MFt-os irányáron. 
Telefon: 06/70/608-5029
Pellérdi szőlőhegyen eladó egy 980 nm-es 
telek tele szőlővel, gyümölcsfákkal, 
rajta egy 42 nm-es házzal. A tetőtér 
beépíthető, a szomszédban már családi 
házak vannak. Villany a házban, a 
vízellátás jelenleg ciszternáról megoldott. 
Iár: 8,5 MFt. Telefon: 06/70/608-5029
Pécs-Somogyban 50 nm-es, 2 szintes, 
felújított, téliesített hétvégi ház, fúrt kúttal. 
Ár: 13,9 MFt. Telefon: 06/30/929-9180

Pogányban egy kb 300 nm-es, 
akár 2 generációs, medencés ház, 
1800 nm-es telken, nagy terasszal, 
panorámával eladó 99 MFt-os 
irányáron. Telefon: 06/70/608-5029
Ispitaalján 2 lakásos felújítandó 
lakóház eladó 54,9 MFt-os irányáron. 
Telefon: 06/70/608-5029
Nyugati-Kőhíd dűlőben 1000 nm-es 
építési telek eladó 11 MFt-os 
irányáron. Telefon: 06/30/237-5932
Pellérd-Menyecskevölgyben, 50 nm-es, 
1 szobás lakható hétvégi ház kúttal. 
Ár: 8 MFt. Telefon: 06/30/929-9180
Pécsi és környéki eladó ingatlant keresek 
készpénzért. Telefon: 06/30/929-9180
Pázmány P. utcában, 2 szintes, 150 nm-
es, 5 szoba+nappalis családi ház. Ár: 
68,5 MFt. Telefon: 06/30/929-9180
Garázst vennék a Mecsek Áruház vagy 
a Szlivennél. Telefon: 06/70/260-8499
Nagypostavölgyben eladó 750 nm-es, 
teljes közmű építési telek. Ár: 11 
MFt. Telefon: 06/20/358-5599

BÉREL-KIAD
Albérletet keresek, minden megoldás 
érdekel. Telefon: 06/70/318-4000
Kiadó egy 70 nm-es, nappali, 2 hálós, 
felújított, földszinti lakás a Kürt utcánál, 
kis kertkapcsolattal. Bérleti díj: 150 EFt/
hó+rezsi. Telefon: 06/70/608-5029
Belvárosban teremgarázs kiadó. 
Telefon: 06/30/523-9602
Pécsi, 40 nm lakás gázfűtéssel kiadó. Iár: 
50 EFt/hó. Telefon: 06/70/781-7657
Nagy Imre út, 42 nm, duplagarázs 
hosszú távra 40.000 Ft/hó kiadó. 
Telefon: 06/20/310-9556
Kórház térnél mélygarázshely 
kiadó. Telefon: 06/20/480-8466

Zártkertek Zengővárkonyban. 
www.zengovarkonyitelek.hu

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
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ÁLLÁS
Bejárónői állást vállalok. 
Telefon: 06/20/573-7714

OKTATÁS
Általános iskolások korrepetálása, 
felzárkóztatása, 5-7. osztály. 
Telefon: 06/30/592-2815
Szakács, Cukrász, Bolti eladó, Boltvezető, 
Vendéglátásszervező, Vendéglátó 
üzletvezető, Aranykalászos gazda OKJ 
tanfolyam (utolsó OKJ-s tanfolyamok). 
Telefon: 06/70/420-7001 
www.minervakft.hu 
(E-000909/2014/A001-A011)

TÁRS
Intelligens nő komoly társam 
keresem. Telefon: 06/20/573-7714
61 éves hölgy nemdohányzó, 
őszinte, komoly úriember hívását 
várja 66 éves korig. Telefon: 
72/450-002, este 17 óra után.
50 % Vénusz társközvetítő. Pécs, Citrom 
u. 2-6. I. em. 5. Telefon: 06/20/287-0135

SZOLGÁLTATÁS
Veszélyes fák szakszerű kivágása, 
alpintechnikával, garanciával, 
koronázása, fa beszámítsa, hulladék 
elszállítással. Telefon: 06/70/500-7033
Sövénynyírás, fűnyírás, kaszálás, 
metszés, permetezés, fakivágás, bozótirtás, 
elhanyagolt telkek, kertek teljes körű 
rendbetétele. Telefon: 06/70/500-7033

KÖNYVELÉS, ADÓBEVALLÁS
Elmaradt könyvelés pótlása, 

önellenőrzés. 06/20/9332-546

Asztalosmunkák: készítés, javítás, 
zárcsere. Telefon: 06/20/574-9168
Festés-mázolás korrekt áron. 
Telefon: 06/30/697-2416
Szobafestés, mázolás, tapétázás 
fóliázással, bútormozgatással, 
takarítással igény szerint. Precíz 
munka, reális áron. Nyugdíjasoknak 
kedvezmény. Telefon: 06/20/540-9498
Molnár ablak! Műanyag nyílászárók, 6-7 
légkamrával és 2-3 rétegű üvegezéssel, 
acélajtók, redőnyök, szúnyoghálók 
forgalmazása, beépítése, javítása. Január 
31-ig, akár 20% kedvezmény! Folyamatos 
akcióval! www.molnarablak.109.hu 
Telefon: 06/70/638-6402

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

Veszélyes fák és minden más fák kivágása, 
gallyazása garantált minőségben. 
Lombhulladék-elszállítás és fa beszámítás 
lehetséges. Telefon: 06/30/221-9993
Kisebb kőművesmunkák, 
burkolások, javítások vállalása. 
Telefon: 06/30/747-8872

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
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
Veszélyes fakivágás, bozótirtás. 
Telefon: 06/70/508-3308

Festést, mázolást vállalok 
rövid határidőn belül. 

06/30/134-9187

Dugulás-elhárítás, vízvezeték-szerelés, 
wc-, mosdó, mosogató, csaptelep javítások 
kiszállási díj nélkül. Szabó Sándor. 
Telefon: 72/444-073, 06/70/310-8435
Metszést vállalok. Telefon: 
06/70/295-5352
Veszélyes favágás alpintechnikával, 
fiatalító vágás, ritkítás, fagondozás. 
Teljes garanciával. Balázs Péter. 
Telefon: 06/30/977-1801
Eszter masszőr. Pécs, Megyeri út 
26/1. Telefon: 06/20/471-7628
Festés-mázolás, tapétázás, 
homlokzatfestés, lépcsőházak 
festése garanciával közületeknek 
is. Telefon: 06/20/962-1718

Redőny, szúnyogháló javítás, 
készítés, ajtó-, ablak műanyagból, 

fából rövid határidővel. 

10-30% kedvezménnyel! Nyugdí-
jasoknak +10% kedvezmény!

06/30/780-9636, 06/70/352-0752

Családi házak homlokzati hőszigetelése. 
Telefon: 06/20/442-7602
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
Festést-mázolást vállalok rövid határidőn 
belül. Telefon: 06/30/134-9187
Bozótirtás, telektisztítás, veszélyes 
fakivágás hulladék elszállítással. 
Telefon: 06/20/511-7456
Vízvezeték-szerelés, csőtörés-, dugulás 
elhárítás. Telefon: 06/20/298-4206
Villanyszerelés, hibaelhárítás. 
Telefon: 06/30/276-4137
Parkettacsiszolás, parkettázás, 
PVC-padlózás. Telefon: 72/713-
320, 06/30/227-7427
Gázkészülék-javítás. Telefon: 
06/30/253-9894

SZŐNYEGTISZTÍTÁS
rojtfehérítés, szegélyjavítás 

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

KÁRPITTISZTÍTÁS
Vízvezeték-szerelés, csőtörés-, dugulás 
elhárítás. Telefon: 06/70/215-9583
Költöztetés, fuvarozás. 
Telefon: 06/30/311-1500
Redőny, szúnyogháló, szalagfüggöny, 
új megrendelések, javítás, gurtni 
csere. Telefon: 06/70/324-5476
Lakásfelújítás, festés, gipszkartonozás, 
komlett fürdőszoba felújítás, teljes 
körű ügyintézéssel. NORBITECH 
Kft. Telefon: 06/30/214-4307
Nyílászáró csere, ablakszigetelés 
garanciával. Telefon: 06/30/884-3032
Üvegezés, pótgittelés. Telefon: 
06/30/908-0265
Favágás alpintechnikával vagy 
emelőkosárral, bozótirtás, sövénynyírás, 
cégeknek egyéb kosaras munkák. 
Telefon: 06/20/371-7019
Lakásfelújítás! Csempézés, lapozás 
rövid határidővel. Gyors, precíz 
munka. Telefon: 06/30/663-8456
Faredőny-javítás, gurtni 
csere, szúnyoghálók, szerelés. 
Telefon: 06/30/859-8118

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

ADÁS-VÉTEL

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

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

e-mail: info@pecsimutargygaleria.hu

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

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

Zsolnay és Eozin, Herendi 
Arany, Ezüst felvásárlás

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

Vásárolok hagyatékot, régi porcelánokat, 
bútorokat, régi képeket, újszerű bútorokat 
is. Lomtalanítást is vállalok. Hajdú 
Sándorné Margitka. Leinformálható. 
Forduljon hozzám bizalommal! Telefon: 
72/671-406, 06/70/251-4242

Régi pénzeket, kitüntetéseket,
képeslapokat veszek.

06/20/541-5050

Meghívó festményvásárra! Helye: Apáczai 
Művelődési Ház (Aula). Apáczai Csere 
János körtér 1. Ideje: jan. 22., szombat 
11.00-18.00-ig. Jan. 23., vasárnap 
9.00-16.00-ig. A rendezvényen több mint 
300 festményből lehet válogatni. Kp. 
vásárlás esetén egyedi kedvezmények, 12 
havi kamatmentes részletre is 
megvásárolható. Telefon: 06/70/614-2041, 
www.apluszbgaleria.hu 

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

Jó minőségű olcsó bútorok.
Bútorok bizományos átvétele.

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

Vásárolok régi roncsokat forgalomból 
kivont, adásvételivel. Agancsokat, 
horgászbotokat. Hulladék vasakat, 
lomtalanítást is. Hívj bizalommal! Háry 
Ferenc. Telefon: 06/70/211-9070
Ingyenes lomtalanítást vállalok 
pincétől a padlásig, régi porcelánokat, 
teljes hagyatékot magas áron 
felvásárolom, jó minőségű ruha 
is érdekel. Hívjon bizalommal. 
Marika. Telefon: 06/30/851-5421
Rossz automata mosógépet keresek 
(Pécsen). Telefon: 06/30/982-8518

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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