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Közvetlen támogatásokat kap 
a város zöldfejlesztésekre

UNIÓS PÉNZEK PÉCSNEK
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	Ä Júliusban	lép	életbe	az	új	parkolási	rendelet
	Ä Többmilliárdos	fejlesztés	előtt	a	pécsi	reptér



Lapunkkal az ikonikus Kórház téri virá-
gárus rokona közölte a szomorú hírt, 

mely szerint Jandó László – becenevén 
Bukta – április 26-án 59 éves korában tra-
gikus hirtelenséggel elhunyt. 

 l PécsMa.hu
„Egy színfoltját" vesztette ma el Pécs – írta 
az elhunyt hozzátartozója, mi pedig nem is 
érthetnénk jobban egyet. Jandó Lászlóról, 
aki szépséges virágaival és kedves szavaival 
már több mint 30 éve, még a járványhelyzet 
tetőzésekor is bearanyozta a járókelők és az 
itt lakók hétköznapjait, több cikket közzétet-
tünk az évek során, az egész városban ismert 
és kedvelt alak volt. Nyugodtan kijelenthet-
jük: mindannyiunknak hiányozni fog a Kór-
ház téri kirakat elől mosolygós arca.

A tér már sosem lesz ugyanolyan. 

A pécsiek már másnap, április 27-én virá-
gokkal és mécsesekkel tették tele a párkányt, 
melyen üldögélve Jandó László több mint 30 
évig árulta növényeit.
A PécsMa.hu oldalon több cikkünkkel emlé-
kezünk a város kedvenc virágosára.

A város gyűjtést szervez abból a célból, hogy a Kórház téren méltó emlé-
ket állíthasson Jandó Lászlónak – írta közösségi oldalán Péterffy Attila. 
A polgármester arra kérte a pécsieket, hogy amennyiben lehetőségük 
van rá, támogassák ezt a törekvést. A felajánlásokat az alábbi számla-
számon tehetik meg: 10024003-00336255-00000330 (A megjegyzésbe 
Jandó László nevét írják be.)

Júliusban léphet életbe Pécs új parkolási rendelete
Jelen állás szerint július 1-én lép-

het életbe az önkormányzat által 
múlt év végén megszavazott új par-
kolási rendelet Pécsett. Cikksoroza-
tunk első részében bemutatjuk, hogy 
miért is volt szükséges a 2011 óta 
életben lévő régi szabályozás módo-
sítása.

 l Szakács Miklós
A város már több mint tíz éve hatály-
ban lévő parkolási rendelete még a 
megalkotása idején fontos eredménye-

ket ért el, hiszen létrejött például egy 
összefüggő védett övezet a belváros 
északi felén. Az idő múlása, az utóbbi 
évtizedben megnövekedő gépjármű-
szám és forgalom azonban időszerű-
vé tette egy új rendelet megalkotását, 
amely a jelen parkolással kapcsolatos 
kihívásaira kínál megoldást.
Ezt az önkormányzat tavaly novem-
berben meg is szavazta – többször is 
írtunk már az új rendeletről –, azon-
ban hatályba lépése attól függ, hogy 
mikor szűnik meg a koronavírus-jár-

vány miatt a kormány által kihirdetett 
veszélyhelyzet. Jelen állás szerint júni-
us végéig él a különleges jogrend, azaz 
ha nem hosszabbítja azt meg a kor-
mány, akkor július 1-én léphet életbe 
az új pécsi szabályozás.
A régi rendelet felett sok tekintetben 
eljárt már az idő. Meglehetősen bo-
nyolult volt, és sok esetben egyéni 
elbíráláson alapult a kedvezmények 
megadása. Mindeközben a védett öve-
zetek terhelése megnőtt, akárcsak azon 
közterületeké, amelyek a parkolási 

övezetek külső határainál helyezked-
tek el – ez persze egyenesen következik 
abból is, hogy a gépjárművek száma is 
egyenletesen növekszik.

A városvezetés éppen ezért 
egy sokkal átláthatóbb, a 
zöld város koncepcióba 

illeszkedően környezetbarát 
és normatív alapon működő 
rendelet megalkotását tűzte 

ki célul.

A tavaly megszavazott rendelet sok 
újdonságot hozott magával. A leglát-
ványosabb a korlátozott várakozási 
övezetek kialakítása. Ezek a parko-
lózónák és a védett övezetek külső 
határain helyezkednek el, ezeken a 
területeken munkanapokon 8–18 óra 
között legfeljebb 120 percig lehet majd 
várakozni gépjárművel. A fizetőparko-
ló-zónákban új bérletkonstrukciókat 
alakítottak ki, a kedvezménypolitika 
pedig teljesen normatív alapon fog 
működni. Az új parkolási rendeletben 
a közfeladatot ellátó kedvezménye-
zettek köre bővülni fog, illetve a kör-
nyezettudatosság erősítése érdekében 
kizárólag a tisztán elektromos hajtású 
járművek parkolhatnak ingyen.
Az új rendelet célja, hogy Pécs levegő-
je tisztább legyen, a belváros forgalma 
csökkenjen, ezáltal élhetőbbé, a par-
kolás pedig igazságosabbá váljon a 
városban.
Ha a veszélyhelyzetet nem hosszabbít-
ja meg a kormány, akkor idén július 
1-én életbe is léphet az új szabályozás.

Gyász: elhunyt Pécs kedvenc virágárusa, Jandó LászlóGyász: elhunyt Pécs kedvenc virágárusa, Jandó László

A régi rendelet felett eljárt az időA régi rendelet felett eljárt az idő
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Többmilliárdos fejlesztés valósulhat meg a pécs-pogányi reptéren
Megtörtént a többségi tulajdon-

rész értékesítését követő első 
taggyűlés az AIR-Horizont Nonprofit 
Kft.-ben és a Pécs-pogányi repülő-
teret működtető kft.-ben. A tulaj-
donosok elkötelezettek a légikikötő 
fejlesztése iránt – tájékoztatta la-
punkat a városháza.

 l PécsMa.hu
A Magyar Nemzeti Vagyonkezelő 
Zrt. tavaly év végén szerzett többségi 
tulajdont a pécs-pogányi repülőteret 
üzemeltető gazdasági társaságokban, 
miután megvásárolta a pécsi önkor-
mányzat tulajdonrészének egy részét. 
A repteret működtető kft.-ben és az 
infrastruktúrát tulajdonló AIR-Hori-
zont Nonprofit Kft.-ben ezzel többség-
be került az állam. A kormány febru-
árban döntött arról, hogy a tulajdonosi 
jogokat a Paksi Atomerőmű fejlesz-
téséért felelős tárca nélküli miniszter 
gyakorolhatja – elevenítette fel közle-
ményében a pécsi önkormányzat.

Az áprilisi taggyűlésen ennek megfele-
lően már a Paksi Atomerőmű fejlesz-
téséért felelős tárca nélküli miniszter, 
Süli János delegáltjai képviselték az új 
többségi tulajdonost. A pécsi önkor-
mányzat részéről Ruzsa Csaba alpol-
gármester és a Pécsi Vagyonhasznosító 
Zrt. vezetése vett részt az eseményen, 
Pogány községet pedig Juhász Zoltán 
polgármester képviselte.
A közlemény szerint a gyűlésen a tu-
lajdonosok képviselői egyeztettek a 
repülőtér-fejlesztés lehetséges me-
netrendjéről, és meghatározták, hogy 
idén milyen feladatokat hajtanak végre 
ennek érdekében.

Kiderült: állami forrásból 
több milliárd forintos 

fejlesztést szeretnének 
végrehajtani a reptéren.

Kiemelt cél a régió tőkevonzó képessé-
gének az erősítése.

Sikersztori: hatalmas bővülés a 3D-nyomtatókat gyártó pécsi üzemnél
Tavaly kezdte meg működését Pé-

csett a német tulajdonban lévő 
RS-Factory Kft., melynek üzemében 
elsősorban fogorvoslásban használt 
3D-nyomtatók készülnek jelenleg. 
Igazi sikertörténet az övék: folyama-
tos termelés mellett bővítik dolgozói 
létszámukat, rövidesen az eddiginél 
háromszor nagyobb csarnokba köl-
töznek, ehhez pedig többek között a 
városvezetés támogató hozzáállása 
is kellett. 

 l PécsMa.hu
Ruzsa Csaba gazdaságért felelős alpol-
gármester és Varga Péter, a pécsi ön-
kormányzat gazdaságfejlesztési főosz-
tályának vezetője fogadták a napokban 
Andreas Schultheisst, a cég német üz-
lettársát és Keidl Péter pécsi ügyvezetőt. 
A szakmai találkozón nem csak az ed-
dig elért sikerekről, de a további tervek-
ről is szó volt. Az egyeztetést követően 
lapunk is lehetőséget kapott, hogy rövid 
interjút készítsen a cég képviselőivel.
Mint az alpolgármestertől megtudtuk, 
az előzetes tárgyalásokkor három ké-
rést fogalmazott meg a városvezetés 
a német vállalat felé: hozzák Pécsre 
a céget, működjenek együtt az itteni 
egyetemmel, és legalább 25 alkalma-
zottat vegyenek fel. Mindeddig reme-
kül sikerült tartani magukat a megbe-
széltekhez, hiszen tavaly év végéig már 
30 fővel működtek itt, a Pécsi Tudo-
mányegyetem (PTE) 3D-központjával 
és fogászati klinikájával kooperáció 
indult, valamint támogatási szerződést  
kötöttek az önkormányzattal, hogy ké-
sőbb pályázatokat benyújtva tudjanak 
bővülni – tette hozzá Ruzsa Csaba.

Keidl Péter arra emlékeztetett, hogy a 
városvezetéssel akkor kerültek kapcso-
latba, mikor több mint egy éve hely-
színt kerestek a gyártás beindításához. 
Hangsúlyozta, hogy nyitott és segítő-
kész volt az önkormányzat, így hamar 
be tudtak költözni a Nyugati Ipari 
Parkba, de időközben kinőtték 600 
négyzetméteres csarnokukat, így most 
egy 2000 négyzetméter körüli nagysá-
gú gyárépületet szeretnének kibérelni.
Azt is elmondta, hogy kezdetben csak 
a tisztító- és világítóberendezések ké-
szítése indult meg, de december óta 
ezek mellett a bonyolult technológiá-
val létrehozott 3D-nyomtatók képezik 
a termelés javát.
– Eddig minden tervünket teljes mér-
tékben meg tudtuk valósítani, a pécsi 
városvezetés a helyszínkeresésben és 

az infrastruktúra kialakításában is se-
gítségünkre volt. Jelenleg 30 munka-
társunk van és folyamatos a toborzás 
az export, a termelési, a minőségbizto-
sítási, valamint a gépészeti területeken. 
Szeptembertől friss diplomásoknak és 
mesterképzést végzőknek kínálunk 
majd attraktív, binacionális munkát 
a számítástechnikát, gépészetet, vala-
mint elektrotechnikát hallgatók szá-

mára. Az egyetemi kapcsolat nagyban 
elősegíti cégünk sikerességét, hiszen 
mi az orvosi és a műszaki technológi-
ákat hozzuk össze, így az éppen ezeket 
a tanszékeket egyedülálló módon tár-
sító 3D-központtal kulcsfontosságú a 
partnerség. A napokban adtunk át két 
korszerű háromdimenziós nyomtatót 
a PTE 3D Nyomtatási és Vizualizáci-
ós Központjának, ezzel is elősegítve a 
közös munkát. Többek között ezek a 
jó kooperációs lehetőségek vonzottak 
minket ide, de nem mellékes a régió-
ban élő sok, németül beszélő potenci-
ális munkavállaló, valamint a helyben 
képzett munkaerő, tehát a tehetség 
sem.

Hol találunk még egy várost 
145 ezer lakóval, közel 30 
ezer egyetemistával, ahol 

ennyire fókuszálnak a 
jövőre?

Ez egyezik vállalatunk elveivel is, sze-
retnénk újabb termékcsoportokkal 
bővíteni a palettát rövidesen, év végéig 
az alkalmazottak létszámát is növelni 
tervezzük – árulta el lapunknak And-
reas Schultheiss.

Az RS-Factory Kft.
Innovatív, nemzetközileg működő, sikeres németországi családi vállalat a 
Rapid Shape. A pécsi leányvállalat termékeit ipari felhasználásra gyártják, 
elsősorban az ékszerészetben, a fogászati- és hallásakusztikai ágazatokban 
használják őket. Világvezető 3D-nyomtatási rendszereket fejlesztenek és 
gyártanak, amelyekre különösen jellemző a jó minőség, a precizitás és a nagy 
sebesség.

Termékeiket többek között a fogászatban is használjákTermékeiket többek között a fogászatban is használják

A cél a régió tőkevonzó képességének erősítéseA cél a régió tőkevonzó képességének erősítése
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Egy újabb lépés afelé, hogy 
Pécs zöld város legyen

A Falco Zrt. és a KRONOSPAN-MOFA Kft. felajánlásának köszönhetően április 
25-én 100 facsemetét ültettek el Rózsadombon.

 l Szakács Miklós
A Falco Zrt. ugyan jelentős fafelhasználónak mondható, azonban a cég már 
hosszú ideje törekszik a környezettudatosságra. Éppen ezért hozott létre a KRO-
NOSPAN-MOFA Kft.-vel közösen egy alapítványt, amellyel minden évben, a cég 
gyárainak régióiban 30 ezer facsemetét ültetnek el gyáranként.

Ez 2021-ben összesen 500 ezer elültetett fát jelentett, 
és idén is ezen az úton akarnak tovább haladni. 

Ennek keretében keresték meg év elején Pécset is, a városvezetés pedig nagy 
örömmel fogadta a felajánlást. Ennek köszönhetően 100, a két cég által felaján-
lott facsemetét ültettek el Kertvárosban a Rózsadombon.
– Összesen 12 különböző fajta került most ide, többek között magas kőris, tisza-
fa, japán díszcseresznye, svéd berkenye és még libanoni cédrus is – mondta el az 
ültetés előtt Meixner Barna, a Biokom NKft. ügyvezetője, mivel a cég munkatár-
sai helyezték ki a növényeket. – Azért külön köszönetet mondanék a felajánlók-
nak, hogy hat új padot, és új hulladéktároló edényeket is kihelyezhetünk erre a 
csodálatos zöldterültre.
Pécs polgármestere viccesen megjegyezte, hogy kicsit be is kellett melegítenie az 
esemény előtt, hiszen azért 100 fa elültetése nem kis munka.
– Azonban a tréfát félretéve, nagyon szívesen melegítenék be akár minden egyes 
nap is, ha azzal ilyen számban nőne a pécsi faállomány – szögezte le Péterffy 
Attila. – A fenntartható, zöld város koncepcióba tökéletesen passzol, amikor fa-
csemetéket tudunk ültetni, így hálásan köszönjük ezt a felajánlást a cégeknek.

Száz facsemetét ültettek el RózsadombonSzáz facsemetét ültettek el Rózsadombon

A faültetés illik a zöld város koncepcióba A faültetés illik a zöld város koncepcióba 
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Települési mélyvonal: május végére befejeződik a munka
A tavaly indult munka ütemterv 

szerint halad és közelít a végé-
hez, a május 31-ei határidőt a kivite-
lezők tartani tudják.

 l Pernecker Dávid
Tavaly szeptember közepén kezdődött 
az úgynevezett „települési mélyvonal” 
fejlesztése, a bruttó 754 millió forint-
ból megvalósuló projekt keretén belül 
a város alatt – azaz a város mélyvo-
nalán – húzódó csapadékvízelveze-
tő-rendszert korszerűsítik és bővítik 
az Ipar utcától a Veress Endre utcáig 
tartó mintegy 2950 méter hosszúságú 
szakaszon. 

A munka során új víz- és 
csapadékcsatornákat 
is kiépítenek azokon a 

helyeken, ahol a vízelvezetés 
nem volt megoldott. 

A mélyvonal fejlesztésének legújabb 
fejleményeiről és állapotáról tartott 
helyszíni sajtótájékoztatót április 26-
án Nyőgéri Lajos alpolgármester és 
Csúcs Zoltán, a munkát koordináló 
Pécsi Városfejlesztési Nonprofit Zrt. 
vezérigazgatója.
Csúcs Zoltán felidézte, hogy a projek-
tet 2016-ban indították el, ekkor nyúj-

tották be a pályázatot, és még ebben 
az évben meg is kötötték a támogatási 
szerződést. Mint mondta, több ered-
ménytelen nyílt közbeszerzési eljárás 
után tavaly sikerült eredményesen zár-
ni a folyamatot, ekkor választották ki a 
Wolfbau Team Építőipari Kft. és a Plati-
na Bau Zrt. konzorciumát a munka ki-
vitelezésére. A vezérigazgató kiemelte, 
hogy a tavaly ősszel indult kivitelezés 
során felújított csapadékvíz főgyűjtő-
hálózat az új, Füzes dűlőnél kialakított 
több mint kétezer köbméteres csapa-
dékvíz-tározóba köt bele, az itt össze-
gyűjtött csapadékvizet a Biokom töb-
bek között öntözésre tudja felhasználni.
Megjegyezte, hogy több tervmódosí-
tás is történt, ennek eredményeképp  
– a költségkeret túllépése nélkül – 
például a Veress Endre utcai szakaszt 
sikerül teljes terjedelmében újra leasz-
faltozni.
– Jelenleg 75 százalékos készültségnél 
tart a projekt, amelynek tervezett befe-
jezési határideje május 31-e. Ezt jelen 
állás szerint a kivitelező konzorcium 
tartani tudja – emelte ki a vezérigazga-
tó. Katits József, a Platina Bau Zrt. ve-
zérigazgatója mindezt megerősítette.
– Szeretném megköszönni a környé-
ken élők türelmét és megértését. Urán-
városi képviselőként rengeteg panasz 
érkezett hozzám azzal kapcsolatban, 

hogy a kivitelezés megnehezíti a min-
dennapi közlekedést a területen. Ezen 
a szakaszon napi szinten járok, és azt 
kell mondanom, hogy a körülmények 
ellenére a legjobb megoldást válasz-
totta a konzorcium, akik egyébként 
folyamatosan arra törekednek, hogy a 
munka minél gyorsabban elkészüljön. 
A munka szakszerűsége pedig nem 
kérdéses, ezzel kapcsolatban nem is 
kaptunk panaszt. A kivitelezők tartják 

az ütemtervet, amelynek köszönhe-
tően az itt élők és az erre közlekedők 
nemsokára egy teljesen megújult út-
szakaszt használhatnak majd. Ennél 
pedig fontosabb, hogy megszűnnek 
azok az itt lakók életét megnehezítő 
problémák, amelyeket a csapadék-
víz-elvezetés hiányossága és több 
évtizedes, elavult szennyvíz-hálózat 
okozott – mondta Nyőgéri Lajos al-
polgármester.

InnoPécs 2022: ingyenes konferencia és kiállítás

A város egyik fontos célkitűzése, hogy a pécsi cégeket támogassa és 
egy vállalkozásösztönző környezetet hozzon létre, melynek egyik 

fókusza az innováció, a másik pedig a közösségépítés, a szereplők ösz-
szekapcsolása. Idén társszervezőként, kiállítóként vesz részt a város a 
konferencián és kiállításon. 

 l PécsMa.hu
A május 5-én rendezett InnoPécs konferencia és kiállítás az INPUT Prog-
ram, a Pécsi Tudományegyetem és néhány helyi aktivista harmadik alka-
lommal sikeresen megvalósított rendezvénye, mely a város legjelentősebb 
ilyen témájú eseményévé nőtte ki magát. A rendezvény célja, hogy egy 
helyre koncentrálja az innovációs megoldásokat, ötleteket, cégeket Pécsett. 
Az idei téma: „Az innováció sokszínű” A PTE Műszaki és Informatikai Kar 
aulájában kiállítással, a szekciótermekben pedig érdekes beszélgetésekkel 
várják az érdeklődőket a következő témákban:

 Ä Sikeres magyar startupok
 ÄA vidéki magyar startup ökoszisztémák fejlesztési lehetőségei
 ÄPécs az innovatív város 
 ÄKlasszikus és újító pécsi cégek 
 ÄPTE innovációs eredmények

A rendezvényt Ruzsa Csaba, Pécs alpolgármestere és Kuczkó Anikó,  
az INPUT Program pécsi startup koordinátora nyitja meg. 
A város vendégei lesznek a beszélgetések során: BAT Hungary, Zsolnay 
Porcelánmanufaktúra Zrt., Pécsi Sörfőzde, Terrán Tetőcserép Gyártó Kft. 
Generon, Pécsi Vagyonhasznosító Zrt. (K20 Kirakat projekt), Biokom 
NKft., Vodafone Business (okosparkolási projekt). A rendezvény május 
5-én lesz 10.00–15.30 között a PTE Műszaki és Informatikai Karán (Bo-
szorkány út 2.). A rendezvény főszervezője az INPUT program; társz-
szervező partnerek: Pécs MJV; Pécsi Tudományegyetem; Információme-
nedzsment Innovációs Klaszter. Részletek az innopecs-2022.ticketninja.io 
oldalon olvashatók.

A kivitelezők tartják az ütemtervet A kivitelezők tartják az ütemtervet 
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Közvetlen uniós támogatásokat kap Pécs zöldfejlesztésekre
Az Európai Bizottság Pécset is be-

választotta a klímasemlegesség 
elérése érdekében indított küldeté-
sébe, amelyben 100 európai város 
vesz részt.

 l Pernecker Dávid
Becslések szerint jelenleg a városok 
bocsátják ki az üvegházhatást okozó 
gázok több mint 70 százalékát, ami an-
nak tükrében lesújtó információ, hogy 
a városok a földfelszín csupán 3 száza-
lékát teszik ki. Az éghajlati vészhely-
zettel ezért a városoknak foglalkozni-
uk kell. Ennek érdekében az Európai 
Bizottság tavaly felhívást tett közzé: a 
„klímasemleges és okos városok euró-
pai missziójához” várták a téma iránt 
elkötelezett települések jelentkezését 
(ez a „misszió” egy a sok közül, a bi-
zottság indított hasonló „küldetést” 

többek között a rák ellen és az óceánok 
védelméért is).

A „küldetésben” 100 
európai várost támogatnak, 

népszerűsítenek és 
mutatnak be 2030-ig, 
a klímasemlegességre 

történő átalakulásuk során.

Ezeket a városokat így olyan kísérleti 
és innovációs központokká tennék, 
amelyek példáit és jó gyakorlatait va-
lamennyi európai város átveheti és 
adaptálhatja 2050-ig, a klímasemle-
gesség megvalósításának nemzetközi 
határidejéig. A projektben részt vevő 
100 várost április 28-án jelentették be 
Brüsszelben. Magyarországról három 
város került a kiválasztottak közé: Bu-

dapest, Miskolc és Pécs. Az interneten 
követhető sajtótájékoztatón az Európai 
Bizottságot Matthew Baldwin, a misz-
szió projektmenedzsere és Phillipe 
Froissord, a bizottság Kutatási és In-
novációs Főigazgatóságának városok 
és mobilitási rendszerek fejlesztéséért 
felelős osztályvezetője képviselte.
Matthew Baldwin kiemelte, hogy ösz-
szesen 377 város jelentkezett a felhívás-
ra, közülük 362-t találtak alkalmasnak, 
ezek közül választották ki a projektben 
részt vevő 100 települést. A kiválasztás 
részleteire térve elmondta, hogy a je-
lentkező önkormányzatoknak először is 
a klímasemlegessé válással kapcsolatos 
motivációjukat kellett megfogalmazni-
uk és részletes tájékoztatást kellett adni-
uk a témát érintő jelenlegi helyzetükről, 
folyamatban lévő munkájukról és a klí-
masemlegességhez kötődő terveikről. 
Mint mondta, a bizottság egy szigorú 
és komplex, többkörös eljárást alkal-
mazott a városok objektív kiválasztása 
érdekében. A sokszínűség – folytatta – 
elengedhetetlen szempont volt ahhoz, 
hogy 2050-re minden európai város 
klímasemlegessé válhasson, ezért kü-
lönféle városok mellett döntöttek:

 Ä „Élenjáró” városok.
 ÄOlyan nagyobb városok, amelyek 
erősebb hatást gyakorolhatnak az 
éghajlat-semlegességre törekvő más 
városokra.
 ÄOlyan kisebb városok, amelyek in-
novatív ötletekkel rendelkeznek a 
küldetésben megfogalmazott célok 
digitális vagy „okos” dimenzióinak 
megvalósításához (feltehetően Pécs 
ebbe a kategóriába tartozik).

A 360 millió euróból megvalósuló (ez az 
összeg a 2021–2023-as időszakra vonat-
kozik) misszióban a városok anyagi és 
egyéb támogatást kapnak a projekthez 
kapcsolódó kezdeményezéseik kidolgo-
zására és tesztelésére, emellett az európai 
zöldmegállapodás részeként a klíma-
semlegességre való átállás innovációs 
élvonalába kerülhetnek – fogalmazott 
Baldwin. Phillipe Froissord hangsúlyoz-
ta, hogy az Európai Bizottság a városokat 
felkéri, hogy dolgozzanak ki egy úgyne-
vezett klímavárosi szerződést, amelynek 

az összes városi ágazatra lebontva kell 
tartalmaznia egy átfogó koncepciót az 
éghajlat-semlegesség elérésére (például 
az energiaügyre, a hulladékgazdálkodás-
ra és a közösségi közlekedésre), valamint 
az ehhez kapcsolódó beruházási terve-
ket is. Kiemelte, hogy a klímaszerződés-
ben aktív szerepet szánnak a városok 
lakóinak, a civil társadalomnak, új plat-
formokat, valamint jobb erőforrásokat 
biztosítva számukra az éghajlat-politikai 
fellépések megtervezéséhez és végrehaj-
tásához. Ehhez viszont – folytatta – a 
városoknak hatékony megközelítéseket 
kell kidolgozniuk a helyi közösségek 
szemléletformálására, mozgósítására 
és bevonására. Újságírói kérdésre Bald-
win és Froissord hangsúlyozta, hogy a 
szerződések jogilag nem kötelező erejű 
dokumentumok, tehát semmilyen jogi 
következménye nem lesz annak, ha 
2030-ra a városok nem érik el a klíma-
semlegességet. A szerződés ettől elte-
kintve „jól látható” kötelezettségvállalás-
nak számít, amelyet a városok vezetése a 
lakóival, az adott ország nemzeti és regi-
onális hatóságaival, valamint az Európai 
Bizottsággal szemben tesz.

A projekt számos előnnyel 
szolgál az abban részt 
vevő városok számára:

 Ä „Testre szabott” tanácsok és segít-
ségnyújtás különböző területeken 
(például beruházási tervek kidol-
gozásához).
 ÄTovábbi finanszírozási lehetőségek 
felszabadítása.
 ÄA városok nagyobb innovációs ak-
ciókban, kísérleti projektekben és 
bemutatókon történő részvételének 
anyagi támogatása.
 ÄHálózatépítési lehetőségek, tanulás 
és tapasztalatcsere a városok között.
 Ä Jó láthatóság: a városok vonzerejé-
nek növelése a befektetők és a szak-
képzett munkavállalók vonzása ér- 
dekében.

A kiválasztott városokkal a közeljö-
vőben tudatják a következő lépéseket, 
az elkövetkező napokban pedig egy 
online előadássorozatot is szerveznek 
számukra a gyakorlati tudnivalókról.

 A klímasemlegességre való átállás  A klímasemlegességre való átállás 
élvonalába kerülhet a városélvonalába kerülhet a város
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Ahogy az egyetem is régóta hir-
deti: mindenki pécsi akar lenni. 

Mi mélységesen egyetértünk ezzel 
a szlogennel. Hogy miért olyan jó itt 
élni, mi okból lehetnek büszkék váro-
sukra a helyi lakosok, mely momen-
tumok, emberek, vagy éppen helyszí-
nek adják azt a bizonyos „pécsiség” 
érzést, arra „Pécsinek lenni jó!” című 
cikksorozatunkban keressük a vá-
laszt. Herczeg Adrienn színésznő 
mondja el véleményét a hatodik 
részben.

 l PécsMA.hu
Herczeg Adrienn 1978-ban született 
Balassagyarmaton, családja Nagyoro-
sziban élt akkor és azóta is. 2004-ben 
végzete el a Színház- és Filmművésze-
ti Egyetemet, gyakorlati éveit a Pécsi 
Nemzeti Színházban (PNSZ) töltöt-
te, és sikeres vizsgái után itt is kapott 
szerződést. Elsőként a Három nővér 
szereplőjeként lépett a világot jelentő 
deszkákra. Neve azonban a magyar 
filmek szerelmesei számára is bizto-
san ismerősen cseng: olyan mozik-
ban láthattuk, mint például a 9 és 1/2 
randi és az S.O.S. szerelem!, de soro-
zatszerepeket is vállalt többek közt a 
Mellékhatásban, és most is forgat. Je-
lenleg szabadúszóként tevékenykedik, 
a fővárosi Átrium színházban játszik, 
emellett több darabot rendez és szín-
művészetet tanít a Pécsi Művészeti 
Gimnáziumban.
A művésznő lapunknak elmondta, 
hogy habár csak 26 évesen került ide, 
Pécs jelenti számára az otthont, és nem 
csak azért, mert itt lett családja – fér-
je Urbán Tibor, a PNSZ színművésze, 
akivel közös gyermekük 2013-ban 
született –, hanem azért is, mert any-
nyira imádja ezt a várost.
– Idefelé jövet azon gondolkoztam, 
mi lehet az első emlékem Pécsről, 

még abból az időből, mielőtt ide köl-
töztem. Eszembe jutott, hogy mikor a 
családommal kislánykoromban egy-
szer itt nyaraltunk, valahol a Kodály 
Zoltán utca környékén szálltunk meg. 
Onnan pedig a 25 emeletest láttuk az 
ablakon keresztül, ami falusi gyerek-
ként teljesen lenyűgözött. Arra is em-
lékszem, hogy a család Wartburgjával 
elindultunk a Mecsekre, de az autó 
nem bírta az iramot, felforrt a víz. 
Édesapám félreállt vele és felnyitotta 
a motorháztetőt, a felszálló gőz pedig 
megégette a mellkasát. Ez egy fájdal-
mas, de később megszépülő élmény is 
egyben. A következő találkozásom a 
várossal az volt, mikor egy Pécsi Or-
szágos Színházi Találkozó (POSZT) 
alkalmával, színművészetisként jöt-
tem ide. A Fegyveres Erők Klubjában 
(FEK) volt az előadásunk, amikor az 
épület előtt zenélni kezdett az azóta is 
a Király utcára jellemző tangóharmo-
nikás. Akkor éreztem először, hogy 
mennyire csodálatos ez a hely, mikor 
azon a télen visszajöttem az első itteni 
előadásomat próbálni, és ugyanúgy ott 
volt az a zenész a Színház téren. Nem 
éreztem azt a fajta csalódottságot, mint 
máshol, hogy ha nincs nyár, akkor itt 
nem történik semmi.

Ez olyannyira meghatározó 
volt, hogy azonnal 

eldöntöttem, itt akarok élni 
– emlékezett vissza Herczeg 

Adrienn.

Hangsúlyozta, hogy ez az érzés azóta 
sem változott. Mint mondta: azt nem 
tudja, hogy ha most lenne középisko-
lás vagy egyetemista, elvágyódna-e 
máshová, de családdal Pécsett élni 
iszonyatosan jó véleménye szerint. 
„Ahányszor Budapesten játszom és az 

előadás után éjszaka jövök haza, még 
mindig megdobban a szívem, mikor 
meglátom a város fényeit, a tv-tornyot. 
Van bennem egy elég erős lokálpatrio-
tizmus. Bocsánat, de néha azt érzem, 
pécsibb vagyok, mint az, aki itt szüle-
tett” – fogalmazott a színművész.
Elmondta azt is, hogy számára ter-
mészetesen nagyon fontos a kultúra, 
és úgy látja, Pécsen olyan lehetőségei 
vannak, melyek más vidéki városok-
ban nem feltétlenül adódnának. Tett 
ugyan egy hat évig tartó kitérőt, mi-
kor a Vígszínház tagja volt, de ez csak 
megerősítette abban a meggyőződésé-
ben, hogy itt a helye, megtanította még 
inkább értékelni otthonát.
– Több okból gondolom azt, hogy itt 
megtörténhetnek olyan dolgok, amik 
máshol nem. A járványhelyzet pél-
dául sok művész számára nehéz volt, 
én azonban nem éreztem ezt. Akkor 
próbáltam első alkalommal a Tandem 
Színházzal, Bacskó Tünde és Fábián 

Gábor megkértek, hogy rendezzek 
nekik egy darabot. Mikor aztán jött a 
koronavírus, megbeszéltük, hogy film 
lesz belőle.
Itt történt meg a csoda, ami csak Pé-
csett lehetséges: hogy valaki szívsze-
retetből rögtön odaadja a tettyei kis 
házát, amiben forgathat a stáb.
Egyébként április 29-én mutattuk be a 
Visszhang című alkotást a Harmadik 
Színházban. Nem unatkozom tehát 
sose, hét éve tanítok is, középiskolá-
sokat és felnőtteket egyaránt. Hozzáte-
szem, utóbbival kapcsolatban mindig 
vannak például kivitelezhetetlennek 
tűnő teremhiányok, de annak köszön-
hetően, hogy itt élek és rengeteg jó 
kapcsolatom van, mindig megoldódik 
a megoldhatatlan. Sosem felejtem el az 
egyik Made in Pécs Fesztivál kitűzőjét, 
melyen az állt: „Pesten a lóvé, Pécsen 
a love”, azt akkoriban legszívesebben a 
homlokomra szúrtam volna – véleke-
dett a színésznő.

Herczeg Adrienn: 
„mindig megdobban a szívem, 
mikor meglátom Pécs fényeit”

Mi neki Pécs?
A színművész válasza: „Minden. Itt a családom, ide mentem férjhez, itt szül-
tem. Több időt éltem már itt, mint a szülőfalumban, tehát már pécsinek ne-
vezem magam. Emellett nekem egyet jelent a szabadsággal: itt álltam és állok 
ki a mai napig olyan dolgok mellett, amikben hiszek, amiket fontosnak tar-
tok. Ha akarok, elmegyek a Pécs Pride-ra, vagy éppen tüntetek a Színház- és 
Filmművészeti Egyetem (SZFE) autonómiájáért, bármi lehetséges.”
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Roncsokat szállítottak el a közterületekről

Lakossági bejelentések és járőröző kollégáik megfigyelései alapján 
lokalizáltak 9 olyan autóroncsot a Pécsi Közterület-felügyelet mun-

katársai, melyeket „gazdáik” már rég otthagytak a település különböző 
pontjain. Április 27-én elszállíttatták a jobb napokat megélt járgányokat, 
hogy azok ne rontsák tovább a városképet és főként ne növeljék az el-
foglalt parkolóhelyek számát. 

 l PécsMa.hu
A város különböző pontjain, így 
például Meszesen, Uránváros-
ban, Kertvárosban és persze a 
Mecsekoldalban is találni olyan 
– esetenként üzemképtelen, de 
legalábbis rossz állapotban lévő 
– gépjárműveket, amik jó ideje 
az adott helyen állnak gazdátla-
nul, az enyészetre hagyva. Ter-
mészetesen ezeket az autókat 
nem szállítják el azonnal, ha nem tilosban parkolnak, de néhány hónap 
türelmi idő és a tulajdonos felszólítása után lépnie kell a közterület-felügye-
lőknek. Az érvényben lévő moratórium miatt, mely a veszélyhelyzet végéig, 
vagyis most május 31-ig tart, több autót nincs jelenleg jogukban eltávolí-
tani, de idén nyár elején szeretnének újra roncsautó-elszállítást tartani – 
mondta el lapunknak Märcz János, a „közteresek” vezetője.
A most elvitetett kilenc kocsit a tulajdonosok hat hónapig hozhatják ki a 
telepről, melyen helyet kaptak. 
Az elszállítás és a tárolás költségét – 6 hónappal számolva összesen közel 
250 ezer forintot – szintén az autó „gazdája” köteles megfizetni. Amennyi-
ben fél évig senki nem tart igényt rájuk, a roncsoknak ideiglenesen „otthont 
adó” vállalkozó értékesítheti őket. Azt is megtudtuk, hogy egyéb pénzbír-
sággal nem kell számolnia a tulajoknak.

Német cégek teremthetnek újabb munkahelyeket Pécsett
Pécsett tartotta kihelyezett ülését április 28-án a Német-Magyar Ipari és 

Kereskedelmi Kamara (DUIHK). A városvezetést arra kérték, hogy beszélje-
nek a helyi gazdaság fejlesztésére vonatkozó céljaikról.  

 l PécsMa.hu

Magyarországot mint üzleti helyszínt 
erősen jellemzi a főváros és annak ag-
glomerációi. A DUIHK célja, hogy a 
Budapesten kívüli régiókat is bemutas-

sa és erősítse, ezért szerveztek fókusz-
napot Pécsre. 

Az eseményen Ruzsa Csaba 
gazdasági ügyekért felelős 
alpolgármester képviselte 

az önkormányzatot, 
aki három fő 

gazdaságfejlesztési célról 
tartott előadást.

Egyrészt szó volt a magas hozzáadott 
értékű, német tulajdonú – mint példá-
ul a nemrég nagy bővülést bejelentő 
RS-Factory Kft. vagy a máris több ezer 
főt foglalkoztató Körber Hungária Kft. 
– cégekkel való kooperációról a mun-
kahelyteremtés terén. Ezen kívül az 
egyetemisták itt maradásának ösztön-
zése is téma volt, illetve a helyi cégek 
bővítése és német partnerekkel való 
összekapcsolása került még terítékre.
Az alpolgármester részletesen be-
mutatta a következő hetekben a köz-
gyűlés elé kerülő stratégiát, melyet a 
Pécsi Tudományegyetem (PTE) és a 
Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Ipar-
kamara mellett helyi vállalatokkal 
egyeztetett a városvezetés. Ennek ré-
szei például a reptéri fejlesztések és az 
ipari park, valamint irodaházak kor-
szerűsítése is.

Ruzsa Csaba ismertette a város gazdaságfejlesztési céljaitRuzsa Csaba ismertette a város gazdaságfejlesztési céljait
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„A fake news-t csühögő, egyoldalúan tájékoztató vonat robog tovább”

Ahogy ígérte a városvezető frak-
ciószövetség, mostantól össze-

gyűjtik, hogy miről nem mondtak 
igazat a helyi fideszes politikusok és 
médiumok. A Pécs Jövője Frakciószö-
vetség legújabb közleményét változ-
tatások nélkül közöljük alább. 

 l PécsMa.hu
Teljes összeomlás, brutális leoltás – 
ezek születtek a héten a Fidesz álhír-
gyárában.
Keservesen csalódott, aki azt hitte, fé-
kez, vagy legalább lassít a Fidesz pro-
pagandagépezete a választások után. 
A fake news-t csühögő, egyoldalúan 
tájékoztató vonat robog tovább, néz-
zük, merre kalandoztak a múlt héten a 
szerelvény szorgos masinisztái.
„Nem várt, brutális leoltást kapott 
a Momentum pécsi elnöke!” címmel 
közölt cikket a NER kisebbik pécsi 
kinyújtott ökle a városi közgyűlés leg-
utóbbi ülését követően. Le kell szögez-
nünk: a cikk eredendően nem álhír, 
ám gonosz manók kiloptak belőle né-
hány olyan részletet, ami a csatolt vi-
deóban amúgy benne van, és árnyalná 
a képet valamelyest. Az egyik Nemes 
Balázs véleménye arról, hogy mennyi-
re vicces az, amikor a Fidesz aggódik a 
közpénzek sorsa miatt, a humorérzéke 
nyilván nem esett egybe a tollnokéval. 

És hát nem kapott helyet a cikkben a 
pécsi polgármester javaslata sem Kő-
vári János felé, hogy esetleg járuljon 
hozzá maga is a kitűzött célhoz, saját 
hathavi keresetével.
„Piros lapot kapott Péterffy Attila a 
közgyűlésen” címmel természetesen 
a nagyobbik NER-es vasúttársaság is 
feldolgozta a közgyűlést. Tanulságos ol-
vasmány, hiszen kiderül belőle, hogy az 
ügyek, bármilyen ügy, sőt, minden ügy, 
kizárólag a Fidesz politikusainak kriti-
káján keresztül létezhet. Ha ettől még 
félig sem lesz teljes a kép, az sem baj.
A valóság ezzel szemben az, hogy 
az ügyek a kormányoldal kritikájától 

függetlenül is léteznek. Erről árulko-
dik egy másik tudósítás ugyanarról az 
eseményről, amely nem csak a Fidesz 
cáfolatát, de az eredeti témákat is tar-
talmazza, így talán a kritikák is jobban 
érthetőek. 
„Teljes összeomlás: szakadnak a balol-
dali önkormányzatok is” – ezt a KES-
MA-művek Komárom-Esztergom me-
gyei portálja jegyzi, ám aki elég távol 
él Pécstől és a valóságtól, könnyen azt 
hiheti az álhír olvasásakor, hogy a Fi-
desz kolosszális győzelme valamiféle 
hatással volt a pécsi városvezetés ösz-
szetételére.
A valóság ezzel szemben az, hogy 
a választások nem voltak semmilyen 
hatással a pécsi városvezetés összeté-
telére.
„Szocialista buliba rondított bele, men-
nie kellett” – megint csak a KESMA 
helyi kohója olvasztott össze úgy mon-
datokat, mintha a pécsi városvezetés 
célja nem egy totálisan lepusztult és a 
korábbi, fideszes városvezetés által is 
eladásra kínált terület rendbehozatala 
lenne. Hanem maffiamódszerek vég 
nélküli alkalmazása, amit általában 
az egyik, most meg nem nevezett kö-
zép-európai kormány stílusával szok-
tak inkább rokonítani.
A valóság a fentiekkel szemben az, 
hogy a város mostani vezetése, aho-

gyan az előző, fideszes vezetés is, ér-
tékesíteni szeretné a volt bőrklinika 
mostanra szégyenletesre amortizá-
lódott ingatlanát. A bevételt pedig a 
Mecsekoldal fejlesztésére szánja. Egy 
dologban biztosak lehetnek a pécsiek, 
a városvezetés továbbra sem partner 
a pécsi területek elhanyagoltságának 
fenntartásában.
„Járatkimaradásokra panaszkodnak a 
pécsiek” – ezzel a kis gyöngyszemmel 
zárjuk a heti gyűjteményt. A cikk sze-
rint az előző városvezetés igyekezett 
„… megújítani a járműparkot, javítani 
a szervizelési háttéren és hosszú évek 
alatt érték el, hogy ne maradjanak ki 
buszok a sokat kritizált fonódó menet-
rend ellenére is.”
A valóság ezzel szemben az, hogy 
nem csak a bekezdésből, de a teljes 
cikkből kimaradt a szégyenletes Vol-
vo-mutyi, a gumimutyi, hogy a sokat 
kritizált fonódó hálózatot az előző vá-
rosvezetés vezette be, és hogy hamaro-
san 8 újabb elektromos busz emeli Pé-
cset a hazai zöld közösségi közlekedés 
élmezőnyébe.
Szomorú kötelességünknek teszünk 
eleget, amikor közleményben igyek-
szünk rámutatni a NER-propagan-
da egyoldalú tájékoztatására, ám, ha 
szükségesnek érezzük, ezt a továbbiak-
ban is meg fogjuk tenni.
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Hollywoodban is megállná a helyét a most nyílt pécsi hangstúdió
Közel kétévnyi előkészítő munka után április 28-án hivatalosan is megnyílt 

a Pécs City Studios, amely magas színvonalú filmes hangutómunkával fog 
foglalkozni a jövőben. A stúdió vezetője és megálmodója, Deák Zoltán szerint 
ez lehet az első lépés afelé, hogy Pécsett játékfilmeket forgathassanak majd.

 l Szakács Miklós
Az M2 MediaPost nevű angol–amerikai filmes céggel együttműködésben hozta 
létre Deák Zoltán azt a hipermodern stúdiót Pécsett, amellyel a jövőben külföldi 
egész estés filmek hangutómunkáit fogják végezni.
– Két éve keresett fel Michael Loundon, az M2 MediaPost egyik tulajdonosa, 
hogy van-e Pécsett vizuális effektekkel foglalkozó cég – mondta el a megnyitón 
Deák. – Mondtam neki, hogy arról ugyan nem tudok, de megkérdeztem, hogy 
nem érdekelné-e egy hangutómunkával foglalkozó stúdió, ami nekem személy 
szerint már régi álmom volt. Jeleztem neki, hogy itt Pécsett van egy nagyon te-
hetséges hangmérnök. Innen indult az egész. A pandémia ugyan kicsit lassította 
a folyamatot, de tavaly decemberre eljutottunk odáig, hogy nekiállhattunk a stú-
dió megépítésének. Most pedig itt állunk a Pécs City Studiosban, amely a legkor-

szerűbb hollywoodi stúdiók között is megállná a helyét. A valóban a legmoder-
nebb technikával dolgozó stúdió vezetője azt is elmondta, hogy van egy másik 
nagy álma is, mégpedig az, hogy Pécsett játékfilmet forgasson. 

A hangutómunkát végző stúdió beindulása megítélése szerint 
az első lépés afelé, hogy ezt az álmát valóra tudja váltani.

– A pécsi kulturális ipar gyöngyszeme ez a stúdió – mondta el a megnyitón a vá-
rosvezetés képviseletében Zag Gábor alpolgármester. – Köszönöm Deák Zoltán-
nak, és gratulálok is neki, hogy létre tudta hozni ezt a csodát. Azt kívánom, hogy 
teljesüljön a többi terve is, azaz, hogy itt Pécsett olyan filmek készülhessenek, 
amikre mind büszkék lehetünk. Azzal, hogy megnyílt ez a stúdió, egy európai 
színvonalú műhelyet sikerült létrehozni, olyat, amilyen Magyarországon más vi-
déki városban eddig még nem volt. A városvezetéssel azon leszünk, hogy egy iga-
zán gyümölcsöző együttműködést tudjunk kialakítani a Pécs City Studios-szal, 
és közösen építsük a város kulturális életét.

Az ország legszebb konyhakertje-
it és Pécs legszebb virágoskert-

jeit díjazták a napokban. A verseny 
nagy hagyományokkal rendelkezik, 
és máris várják az idei pályázatokat.

 l Szakács Miklós
Az Európai Gondolatok Egyesü-
letének (EGE) szervezésében már 
sokéves hagyományra visszatekintő 
versengésen a gazdák és hobbiker-

tészek mérhetik össze tudásukat, és 
kertjeiket. A 2021-es verseny hiva-
talosan a mögöttünk hagyott hét-
végén zárult le, méghozzá az EGE 
pécsi központjában, itt kapták meg 
díjaikat az idei győztesek. A Pécs 
legszebb virágoskertjét kereső vetél-
kedés védnöke volt Zag Gábor, Pécs 

alpolgármestere, tőle vehették át a 
kitüntetéseket a győztesek.
 – A városvezetésnek az ilyen közösség-
teremtő kezdeményezéseket minden-
képpen támogatnia kell. Nagy örömmel 
láttam, hogy cél a több generációt is 
megmozgató együtt munkálkodás, a tu-
dás átadása, és persze az egészséges ver-
sengés is – mondta Zag Gábor. Az EGE 
elnöke, Gaál Zoltánné hozzátette, hogy a 
hagyományt idén is folytatni fogják, már 
várják is a 2022-es nevezőket.

– Az Európai Gondolatok Egyesülete 
természetesen idén is megszervezi a 
„Magyarország legszebb konyhakert-
jei” versenyt, amely egyébként egy 
országos program – árulta el Gaál 
Zoltánné. – Pécs legszebb virágoskert-
jét is keresni fogjuk 2022-ben, ebben 
Pécs város vezetése is a partnerünk 
lesz. Ezzel a programmal az otthoni 
kertművelés fontosságára, környeze-
tünk szépítésére szeretnénk felhívni a 
figyelmet.

2021 legszebb pécsi virágoskertjeit díjazták

Európai színvonalú műhelyet hoztak létreEurópai színvonalú műhelyet hoztak létre

„A pécsi kulturális ipar gyöngyszeme”„A pécsi kulturális ipar gyöngyszeme”

Az otthoni kertművelés fontosságára hívják fel a figyelmet Az otthoni kertművelés fontosságára hívják fel a figyelmet 
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Pécs M. J. Város Közgyűlésének alábbi önkormányzati rendeletei 2022. áp-
rilis 23. napján léptek hatályba:

13/2022. (IV.22.) Ör. botlatókövek elhelyezéséről;

14/2022. (IV.22.) Ör. a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról és annak 
kötelező igénybevételéről szóló 55/2013. (XII. 17.) önkormányzati rendelet 
módosításáról.

Az alábbi rendelete 2022. május 22. napján lép hatályba:

12/2022. (IV.22.) Ör. Pécs Megyei Jogú Város Építési Szabályzatáról és 
Szabályozási Tervéről.

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.

Rendelet
A közösségi ház fejlesztéséről és egyéb aktuális helyi kérdésekről tart lakos-
sági fórumot a pécsi önkormányzat és a Biokom NKft. május 4-én, szerdán 
Hirden. A tájékoztató 18.00-kor kezdődik a Kenderfonó központi épületé-
ben. Várják a téma iránt érdeklődő pécsieket.

Lakossági fórum lesz Hirden

Május 4-én, szerda délután 16.30-tól a Parlag dűlő 1. szám alatti lakóin-
gatlannál víziközművel kapcsolatos fórumot tart Ágoston Andrea önkor-
mányzati képviselő. Az eseményen részt vesz a Tettye Forrásház Zrt. igaz-
gatója, Farkas Tamás is.

Fogadóóra

A Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § 
alapján pályázatot hirdet a Kertvárosi Óvoda Bimbó Utcai Tagóvodája dajka 
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 fel-
adatok: gyermekellátással kapcsolatos gondozási feladatok, óvónői munka 
segítése, takarítás.

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

Pályázati feltételek: szakmunkásképző intézet: dajka, gyermekintéz-
ményben eltöltött gyakorlat – legalább 1-3 év szakmai tapasztalat, ma-
gyar állampolgárság, büntetlen előélet, felelős cselekvőképesség, foglalko-
zás-egészségügyi alkalmasság.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: gyermekcentrikusság, jó kapcso-
latteremtő készség, kézügyesség, kreativitás.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: szakmai önélet-
rajz, végzettséget igazoló dokumentumok, 3 hónapnál nemrégebbi erkölcsi 
bizonyítvány.

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

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. május 16.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Weizer Józsefné 
intézményvezető nyújt, a +36 72/438-371-es telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

Elektronikus úton Weizer Józsefné intézményvezető részére a munkaugy.
kertvarosiovoda@gmail.com e-mail-címen keresztül.

A pályázat elbírálásának határideje: 2022. május 18.

A pályázat kiírója fenntartja a jogot a pályázati eljárás érvénytelenítésére.

A Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § 
alapján pályázatot hirdet a Keleti Városrészi Óvoda – Pécs Keleti Városré-
szi Óvoda Vargha Damján Utcai Tagóvodája óvodapedagógus munkakör 
betöltésére. 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkal-
mazotti jogviszony. 

A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.

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

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges 
feladatok: a gyermeki személyiség szabad kibontakoztatása, a különböző 
szociális háttérrel és egyéni fejlődési ütemmel rendelkező gyermekek har-
monikus nevelése/fejlesztése. 

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

Pályázati feltételek: főiskola, óvodapedagógus, magyar állampolgárság, 
büntetlen előélet. Egészségügyi alkalmasság. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: szakmai önélet-
rajz, végzettséget igazoló dokumentumok másolata. 

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

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. május 27. 

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

A pályázat elbírálásának módja, rendje: az intézményvezető a munkál-
tatói jogkörében dönt. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2022. június 3. 

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: a pályázat 
kiírója fenntartja a jogot a pályázati eljárás érvénytelenítésére. 

ÁlláspályázatÁlláspályázat
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A bérbeadásra meghirdetett, önkormányzati tu-
lajdonban lévő garázshelyiségek 2022. májusi 

listáján az alábbi helyiségek szerepelnek:

Athinay út 2. 53. sz. (hrsz. 69/10/A/53) 17,50 m2 
induló havi bérleti díj:  12.000,- Ft + 3.240,- Ft áfa 
biztonsági letét: 72.000,- Ft

Athinay út 4. 55. sz. (hrsz. 69/9/A/55)  18 m2 
induló havi bérleti díj:  12.000,- Ft + 3.240,- Ft áfa 
biztonsági letét: 72.000,- Ft

Budai Nagy Antal u. 10. 17. sz. 
(hrsz. 3220/11/A/17)  10 m2 
induló havi bérleti díj: 10.000,- Ft + 2.700,- Ft áfa 
biztonsági letét:  60.000,- Ft

Endresz Gy. u. 7. 52. sz. 
(hrsz. 524/10/A/52)  10 m2 
induló havi bérleti díj:   10.000,- Ft + 2.700,- Ft áfa 
biztonsági letét:  60.000,- Ft

Enyezd u. 15–17. al. 35. 
(hrsz. 20912/8/A/35)  18 m2 
induló havi bérleti díj:   12.000,- Ft + 3.240,- Ft áfa 
biztonsági letét:  72.000,- Ft

Feketegyémánt tér 15. sz. 
(hrsz. 36268/17/A/27)  15 m2 
induló havi bérleti díj:   6.000,- Ft + 1.620,- Ft áfa 
biztonsági letét:  36.000,- Ft

Feketegyémánt tér 93. sz. 
(hrsz. 36268/17/A/13)  15 m2 
induló havi bérleti díj:   6.000,- Ft + 1.620,- Ft áfa 
biztonsági letét:  36.000,- Ft

Hargita u. 8. 3. sz. (hrsz. 4252/2/A/3)   24 m2 
induló havi bérleti díj:   15.000,- Ft + 4.050,- Ft áfa 
biztonsági letét:  90.000,- Ft

József Attila út 32. 10. sz. 
(hrsz. 4284/4/A/10)  13 m2 
induló havi bérleti díj:   12.000,- Ft + 3.240,- Ft áfa 
biztonsági letét:  72.000,- Ft

József Attila út 32. 19. sz. 
(hrsz. 4284/4/A/19)  13 m2 
induló havi bérleti díj:   12.000,- Ft + 3.240,- Ft áfa 
biztonsági letét:  72.000,- Ft
Páfrány u. 5. 7. sz. (hrsz. 536/6/A/7) 15 m2 
induló havi bérleti díj:  12.000,- Ft + 3.240,- Ft áfa 
biztonsági letét:  72.000,- Ft
Szántó K. J. u. 8. 18. sz. 
(hrsz. 619/13/A/18)   14 m2 
induló havi bérleti díj:   12.000,- Ft + 3.240,- Ft áfa 
biztonsági letét: 72.000,- Ft
Szántó K. J. u. 8. 3. sz. (hrsz. 619/13/A/3)   14 m2 
induló havi bérleti díj:   12.000,- Ft + 3.240,- Ft áfa 
biztonsági letét: 72.000,- Ft
Szilva u. 3. 2. sz. (hrsz. 19573/5/A/B/2)   15 m2 
induló havi bérleti díj:  10.000,- Ft + 2.700,- Ft áfa 
biztonsági letét:  60.000,- Ft
Vadász u. 2. (hrsz. 40183)   15 m2 
induló havi bérleti díj:  12.000,- Ft + 3.240,- Ft áfa 
biztonsági letét:  72.000,- Ft
Vadász u. 3. (hrsz. 40183)   15 m2 
induló havi bérleti díj:  12.000,- Ft + 3.240,- Ft áfa 
biztonsági letét:  72.000,- Ft
Vadász u. 6. (hrsz. 40183) 14 m2 
induló havi bérleti díj:  12.000,- Ft + 3.240,- Ft áfa 
biztonsági letét:  72.000,- Ft
Vargha Damján u. 1/A 37. 
(hrsz. 40183)  19 m2 
induló havi bérleti díj:  15.000,- Ft + 4.050,- Ft áfa 
biztonsági letét:  90.000,- Ft
Váczi Mihály u. 4. 50. sz. 
(hrsz. 3265/15/A/50) motorgarázs  10 m2

induló havi bérleti díj:  12.000,- Ft + 3.240,- Ft áfa 
biztonsági letét:  72.000,- Ft
Veres P. u. 2. 46. sz. 
(hrsz. 3265/4/A/46) motorgarázs 10 m2 
induló havi bérleti díj: 10.000,- Ft + 2.700,- Ft áfa 
biztonsági letét: 60.000,- Ft

Kőhíd tér 1–6. sz. alatti mélygarázs 
36 db férőhelye (hrsz. 23891/104)  
induló havi bérleti díj 
beállóhelyenként:  10.000,- Ft + 2.700,- Ft áfa  
biztonsági letét: 60.000,- Ft 

A helyiségek bérletét pályázat útján, liciteljárás kere-
tében lehet elnyerni.

A pályázatokat – a pályázó kérelmét, melyben meg-
jelöli személyes adatait, lakcímét, telefonszámát, és 
az általa bérbe venni kívánt garázst, valamint a tulaj-
donában lévő gépjármű forgalmi engedélyének má-
solatát – a Polgármesteri Hivatal Lakásgazdálkodási 
Csoportjánál (7621 Pécs, Kossuth tér 1-3.) szemé-
lyesen benyújtani ügyfélfogadási időben, vagy levél-
postai küldeményként feladva a fenti címre, és ebben 
az esetben elektronikus levélként is (a kérelem és a 
forgalmi engedély szkennelt változatát mellékletként 
csatolva) a lakas@ph.pecs.hu e-mail-címre elküldve 
2022. május 17-ig lehet.

A liciteljárásra 2022. május 24-én 9 órától kerül 
sor a Lakásgazdálkodási Csoport hivatalos helyi-
ségében (Pécs, Kossuth tér 3. II. em. 62.). 

A liciten az vehet részt, aki személyazonosságát, jogi 
személy esetén nyilvántartásba vételét hitelt érdem-
lően igazolta, gazdasági társaság esetén harminc 
napnál nem régebbi cégkivonatát bemutatta, és a hir-
detményben szereplő határidőig részvételi szándékát 
írásban bejelentette. 

A liciten személyesen, vagy közokiratba, illetve teljes 
bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalma-
zással lehet részt venni. 

A nyertes pályázóval a Lakásgazdálkodási Csoport 
meghatározott időtartamra, maximum 10 évre 
bérleti szerződést köt, miután – az Önkormányzat 
11/2012. (II.24.) rendelete értelmében – a biztonsági 
letét (a havi bérleti díj hatszoros összege) befizetésre 
került.

A liciteljárás lebonyolításával kapcsolatban a +36 
72/534-048-es telefonszámon lehet érdeklődni.

Garázspályázat

Májusban több alkalommal is fogadóórára várja az érdeklődő pécsieket Berényi Zoltán önkormányzati 
képviselő. 
Május 2., hétfő:  
Hősök tere Szent Borbála-ház (Komlói út 195.) 16.00–17.00 
Hősök tere, a volt mozi épületében (Török István u. 12.) 17.00–18.30
Május 3., kedd:  
Vasas, Berze N. J. Művelődési Ház (Szövetkezet utca 13.) 16.00–17.00 
Vasas, Vasasért Egyesület székháza, könyvtár (Bencze József utca 6.) 17.00–18.00
Május 4., szerda:  
Somogy, KoBeKo Művelődési Központ (Búzakalász utca 47.) 16.00–17.00 
Somogy, Kodály Művelődési Ház (Somogy utca 70.) 17.00–18.00
Május 5., csütörtök:  
Hird, Faluház (Harangláb utca 16.) 16.00–17.00 
Hird, Hirdi Általános Iskola (Hirdi út 20.) 17.00–18.00 
Május 11., szerda: a Vasas–Somogy–Hird Településrészi Testület Ülése 
Vasas, Berze N. J. Művelődési Ház (Szövetkezet u. 13.) 17.00
A napirendi pontok között a következők szerepelnek: döntés a képviselői keretre beérkezett civil tá-
mogatási kérelmekről, lakossági panaszok és az illetékes szervektől beérkezett válaszok megvitatása.

Fogadóóra
Állandó véradási lehetőség: Pécsi Regioná-

lis Vérellátó Központ (Pacsirta u. 3.) 

Telefon: +36 72/215-634 vagy +36 72/211-920

Megközelíthető a 30, 30Y, 130, 103, 109E, 

55 járatokkal. Véradóknak ingyenes parko-

lási lehetőséget biztosítanak az intézmény 

udvarában.

Véradási időpont: 

hétfő, csütörtök: 8.00–17.00 

szerda: 8.00–19.30, 17.00-tól vendég a 30Y 

zenekar: találkozhatunk a zenekari tagokkal, 

lesz dedikálás és ajándékok! 

kedd, péntek: 8.00–15.00

Véradás május 2–8. 
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LAKÁS
Eladó ingatlanokat keresünk 

ügyfeleink részére!
Hívja Kósa Katit! Most! 06/20/964-5482

www.kosaingatlan.hu

Kertvárosi, 2 szobás, 
erkélyes panellakás 21,5 MFt. 
Telefon: 06/30/929-9180
Egyetemvárosban eladó lakást 
keresek. Telefon: 06/70/318-4000
36 nm-es lakás a Veres P. utcában 
eladó. Telefon: 06/70/318-4000

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.

47 nm-es lakás az Endresz Gy. 
utcában eladó. Ár: 34,9 MFt. 
Telefon: 06/70/318-4000
Csillagvirág utcában eladó 
160 nm-es lakás. Telefon: 
06/70/318-4000
Eladó lakás Könyök utca, kerttel. Ár: 
14 MFt. Telefon: 06/70/304-8038

INGATLAN
Pécs és környéki eladó 
ingatlant keresek készpénzért. 
Telefon: 06/30/929-9180
Pécs-Vasason, 2 szintes, 
150 nm-es, felújítandó ház 13,5 MFt. 
Telefon: 06/30/929-9180
80 nm-es ingatlan a 
Mecseken terasszal eladó. 
Telefon: 06/70/318-4000

Értékbecslés. Telefon: 72/214-066
Garázst vennék. Telefon: 
06/70/304-8038
Eladnám vagy elcserélném 2 szobás 
ingatlanom osztatlan területtel. Ár: 
18,5 MFt. Telefon: 06/20/367-1564

Pécsen, a Bródy Sándor 
utcában 4 szobás, 130 nm-es, 

duplagarázsos családi ház. 
Ár: 37 MFt. 06/30/929-9180

Pécs-Ürög, Sirály utcában 168 nm 
családi ház, 907 nm telken eladó, akár 
lakás beszámítással. Telefon: 
06/30/617-2003

GDN Ingatlaniroda
Király u. 75.  |  30-947-8323

www.pecs.gdn-ingatlan.hu
www.tolnaikert.hu

TOLNAI KERT lakópark

1188 nm gyümölcsös lakható 
házzal, áram, gáz, víz van, busz a 
közelben. Telefon: 06/30/648-5065
Főúthoz közel, 874 nm 
gyümölcsös eladó, áram van. 
Telefon: 06/20/551-5584

BÉREL-KIAD
Albérletet keresek. 
Telefon: 72/214-066
Fehérhegyi úton 2 szobás, bútorozott 
lakás nem dohányzó párnak 
kiadó. Telefon: 06/20/478-0344
Pécsi, összkomfortos, gázfűtéses 
garzon kiadó. Iár: 60 EFt/hó. 
Telefon: 06/70/781-7657

ÁLLÁS
Plázába keresünk pultost, 
diszpécsert, konyhai kisegítőt, 
szakácsot. Telefon: 06/30/456-4347 
Szorgalmas női vagy férfi 
munkatársat keres az Egerági 
Kertészet, könnyű fizikai munkára, 
betanítással, hosszú távra. 
Versenyképes jövedelem, utazási 
támogatás! bikaretdm@gmail.com 
Előzetesen itt tájékozódhat 
rólunk: www.dmkert.hu

OKTATÁS
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
Pécsi, nem dohányzó hölgyet keresek 
70 éves korig. Telefon: 06/30/498-0198
50% Vénusz társközvetítő. 
Pécs, Citrom u. 2-6. I. em. 5. 
Telefon: 06/20/287-0135
Társamat keresem 50 éves férfi. 
Telefon: 06/30/411-5500

SZOLGÁLTATÁS
Veszélyes és bármilyen fa 
kivágása, gallyazása garanciával. 
Fiatalítás, fagondozás. Telefon: 
72/213-056, 06/20/339-3645

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
Asztalosmunkák: készítés, javítás, 
zárcsere. Telefon: 06/20/574-9168

Festést, mázolást vállalok 
rövid határidőn belül. 

06/30/134-9187

Lakásszerviz, WC-tartályok, 
vízcsapok, mosdók, zárak javítása, 
cseréje. Telefon: 
72/310-671, 06/30/562-7756
Sövénynyírás, bozótirtás, 
telektisztítás. Telefon: 06/20/339-3645
Redőny akció! 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
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
Kaputelefonok szerelése, javítása, 
kódkiolvasás. Telefon: 6/70/244-0400

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 nyomda 
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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Molnár ablak! Műanyag nyílászárók, 
6-7 légkamrával és 2-3 rétegű 
üvegezéssel, acélajtók, redőnyök, 
szúnyoghálók forgalmazása, beépítése, 
javítása. Május 31-ig, akár 20% 
kedvezmény! Folyamatos akcióval! 
www.molnarablak.109.hu 
Telefon: 06/70/638-6402

KÖNYVELÉS, ADÓBEVALLÁS
Elmaradt könyvelés pótlása, 

önellenőrzés. 06/20/9332-546

Veszélyes favágás alpin technikával, 
fiatalító vágás, ritkítás, fagondozás. 
Teljes garanciával. Balázs Péter. 
Telefon: 06/30/977-1801
Veszélyes fák és minden más 
fák kivágása, gallyazása garantált 
minőségben. Lombhulladék-
elszállítás és fa beszámítás lehetséges. 
Telefon: 06/30/221-9993
Lakásszerviz, lakatosmunka, 
karbantartás. Telefon: 06/70/774-1140
Szobafestés, mázolás, tapétázás 
fóliázással, bútormozgatással, 
takarítással, anyagbeszerzéssel 
precíz munka, reális áron. 
Telefon: 06/70/271-4846
Dugulás-elhárítás, vízvezeték-
szerelés, wc-, mosdó, mosogató, 
csaptelep javítások kiszállási díj 
nélkül. Szabó Sándor. Telefon: 
72/444-073, 06/70/310-8435

SZŐNYEGTISZTÍTÁS
rojtfehérítés, szegélyjavítás 

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

KÁRPITTISZTÍTÁS
Lakásfelújítás, festés, 
gipszkartonozás, komplett fürdőszoba 
felújítás, teljes körű ügyintézéssel. 
NORBITECH Kft. Telefon: 
06/30/214-4307
Festés-mázolás, tapétázás, 
homlokzatfestés, lépcsőházak 
festése közületeknek is, garanciával. 
Telefon: 06/20/962-1718

Redőny, szúnyogháló, szalagfüggöny, 
új megrendelések, javítás, gurtni 
csere. Telefon: 06/70/324-5476
Csőtörés-, dugulás elhárítás, 
vízvezeték-szerelés. Telefon: 
06/70/215-9583

Vízvezeték-szerelés, csőtörés-, 
dugulás elhárítás. Telefon: 06/20/298-
4206
Tetőszigetelés, fedés, 
bádogos, lakatosmunka. 
Telefon: 06/30/390-4577
Térkő, homlokzati szigetelés, 
gipszkarton, hidegburkolat, támfal, 
kerítésépítés, betonozás, teljes körű 
házfelújítás. Telefon: 06/20/211-0010
Kályhás! Vas, cserépkályha, 
kandalló munkák (vízteres is). 
Telefon: 06/70/259-7618
Sejtszintű kezelések kristályok, 
ásványok DNA eredménnyel. 
Telefon: 06/20/613-7017
Villanyszerelés, hibakeresés. 
Telefon: 06/30/340-8824
Családi házak homlokzati 
hőszigetelése. Telefon: 06/20/442-7602
Fűnyírást, bozótirtást, zöld terület 
kezelését, kedvező áron vállalom. 
Telefon: 06/30/171-7762

Gyógytorna, gyógymasszázs, 
nyirokmasszázs a saját otthonában. 

Németh Helga 06/30/4999-029

Víz-, villanyszerelés, kisebb javítások. 
Telefon: 06/70/774-1140
Bőrkabát készítés, javítás, 
motorosruha javítás. Telefon: 
06/20/467-5193
Favágás alpintechnikával, 
emelőkosárral, fűnyírás, 
bozótirtás, sövénynyírás, 
cégeknek egyéb munkák. Várhelyi. 
Telefon: 06/20/371-7019
Gurtni csere, faredőny-javítás. 
Telefon: 06/30/859-8118
Fürdőkád-felújítás kívánt színben, 
garanciával. Telefon: 06/30/259-7123
Eszter masszőr. Pécs, Megyeri út 
26/1. Telefon: 06/20/471-7628
Víz-, gáz-, villany, fűtésszerelés, 
kőművesmunkákat vállalok, 
gipszkartonozás, festés, teljes körű 
lakásfelújítás, klímaszerelés, kisebb 
kőművesmunkákat is vállalok 
számlaképesen. Angyó Gábor Telefon: 
06/30/178-8313, 06/30/103-1790
Parkettacsiszolás, parkettázás, PVC-
padlózás. Telefon: 06/30/227-7427
Üvegezés, pótgittelés. 
Telefon: 06/30/908-0265
Bádogos munkát, csatorna 
felújítását vállalom garanciával. 
Telefon: 06/30/341-3165

Kőművesmunkát és 
homlokzatfestést garanciával 
vállalok. Telefon: 06/30/341-3165
Kádfelújítás. Telefon: 06/70/548-9372
Festést-mázolást vállalok 
rövid határidőn belül. 
Telefon: 06/30/134-9187
Műszaki ellenőrzés, felelős 
műszaki vezetés középfokú. 
Telefon: 06/20/800-7111
Festést, gipszkartonozást vállalok 
rövid határidővel, korrekt munka, 
korrekt áron. Telefon: 06/30/841-4735
Kerítés, támfal, térkő, bontás, 
kézi földmunka, kocsibejáró, 
kőművesmunka, egyéb fizikai 
munkák. Telefon: 06/20/948-3959
Kisebb kőművesmunkákat, 
betonozást, vizes, penészes falak 
vakolását (szárító vakolás), 
csempézést és lapozást vállalok. 
Telefon: 06/20/520-8421
Családi házak építését, felújítását, 
átalakítását, bővítését vállaljuk 
garanciával. Telefon: 06/70/629-6682, 
06/70/679-1927
Tetők, kémények felújítását 
vállaljuk gyors határidővel, 
garanciával, referenciával. Telefon: 
06/70/679-1927, 06/70/629-6682

VEGYES
Jóslás, rontáslevétel, auraerősítés. 
M. Zsóka Pécs, Citrom u. 2-6. 
I. em. 5. Bejelentkezés előny. 
Telefon: 06/20/287-0135
Eltartási szerződést kötnék 
egy kedves úrral vagy hölggyel. 
Rendezett körülmények között 
élő, 52 éves, leinformálható, ápolói 
végzettséggel, gépkocsival rendelkező 
nő vagyok. Várom hívását az esti 
órákban. Telefon: 06/30/172-2869

ADÁS-VÉTEL

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

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

e-mail: info@pecsimutargygaleria.hu

Vásárolok hagyatékot pincétől a 
padlásig. Ingyenes lomtalanítás. Név 
és telefon leinformálható. Hívjon 
bizalommal! Lasch-Mészáros. Telefon: 
06/30/411-0567, 06/70/434-2040
Zanussi kombinált hűtő és 
Philips DVD lejátszó eladó. 
Telefon: 06/30/516-1218
Gáztűzhely PB-és jó sütővel 
eladó. Telefon:06/70/548-9100
Kovácsoltvas kerítéselem 8 db 
130x210, műanyag ablak 60x60, új 
18.000 Ft. Telefon: 06/30/648-5065
Építkezők! Eladó bel vagy kültéri 
használatra 11 fokos, félköríves lépcső 
zártszelvényből. 210 magas, 70 cm 
széles. Telefon: 06/20/923-3944 

Ceragem jádeköves masszázságy 
eladó hőtakaróval. Ár: 200 EFt. 
Telefon: 06/20/586-4833
Rossz automata mosógépet 
keresek (Pécs, Komló). 
Telefon: 06/30/982-8518

Zsolnay és Eozin, Herendi 
Arany, Ezüst felvásárlás

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

Női hajat veszek! Le is vágom. Házhoz 
megyek. Telefon: 06/20/456-2040
Villanymotoros körfűrészgép 
eladó. Telefon: 06/30/612-9134
Régiségboltunk árukészletéhez 
keresünk megvételre: Zsolnay, 
Herendi és egyéb porcelánokat, 
kerámiákat, festményeket, bútorokat. 
Telefon: 06/30/608-3962

Skoda alkatrész készlet, márkaszerviz
megszűnése miatt egy tételben eladó.

06/20/922-7312

Néptánccsoport és népdalkör részére 
vásárolunk: szoknyákat, kendőket, 
felsőket, viseleteket, méteranyagot, 
kiegészítőket. Telefon: 
06/30/608-3962
Régiséget, hagyatékot, 
feleslegessé vált tárgyait 
megvásárolom. Lomtalanítás 
pincétől a padlásig. Lakatos 
János. Telefon: 06/70/309-9706
Dunyhát, párnát, régi vásznakat, 
szarvasagancsot, hagyatékot, 
pincétől padlásig vásárolok. 
Telefon: 06/70/582-3999
Lomtalanítást vállalok és 
felvásárolok hagyatékot, 
régiséget, minden érdekel. 
Telefon: 06/20/367-1564

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

GYÁSZHÍREK
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Kemenesi: a harmadik oltással az új variánsok ellen is védekezhetünk

A pécsi virológus, Kemenesi Gábor Facebook-posztjában egy kutatás ered-
ményeiről számolt be, amelyek azt igazolják, hogy a koronavírus eredeti 

változata ellen kifejlesztett oltások az omikron, és a vélhetően a jövőben ki-
fejlődő új variánsok ellen is megfelelő védelmet nyújtanak.

 l Szakács Miklós
Éppen ezért Kemenesi arra buzdít min-
denkit, aki még nem vette fel a harma-
dik oltást, hogy ezt tegye meg minél 
előbb. Ezúttal a közelmúltban a Natu-

re folyóiratban megjelent friss kutatás 
eredményeire támaszkodva hangsú-
lyozta az emlékeztető oltás fontossá-
gát. A kutatás a jelenleg is használt, az 

eredeti, Wuhanból kiindult vírustörzset 
használó vakcinák hatását vizsgálta, 
és az eredmény szerint jelenleg nem 
valószínű, hogy a vakcinakomponen-
sen változtatni kellene a közeljövőben.  
A vizsgálat szerint a szervezetben jelen 
lévő úgynevezett B sejtek (ezek felelnek 
a vírus elleni antitestek termeléséért) 
diverzitása a harmadik dózis felvétele 
után megnő, és a koronavírus új varián-
sai ellen is megfelelő védelmet biztosít 
a szervezet számára.  Azaz, bár ezeket a 
vakcinákat eredetileg nem az omikron 

variáns ellen fejlesztették ki, mégis ké-
pesek azt megfékezni. 
A vizsgálatok során feltárt működési 
mechanizmust megismerve a kutatók 
arra jutottak, hogy a koronavírus jö-
vőben kialakuló variánsai ellen is mű-
ködhetnek a jelenleg használt oltások.
Kemenesi posztja végén ezért azt írja, 
hogy aki még nem vette fel a harmadik 
oltást, az tegye meg mielőbb, ugyanis a 
vírus változása továbbra is kiszámítha-
tatlan, nagyon fontos tehát a vakcinák 
által nyújtott védelem szinten tartása.

Itt az I. Pécsi Önkormányzati Egészségnap részletes programja!
Májusban egy napig minden az 

egészségről szól majd a Kossuth 
téren. A pécsi önkormányzat ugyan-
is május 14-én, szombaton rengeteg 
tematikus programmal várja a város-
lakókat. 

 l PécsMa.hu
Az egészségnappal kapcsolatos előké-
születekről az Egyesített Egészségügyi 
Intézmények (EEI) orvosigazgatója, 
dr. Kovács Ágnes számolt be lapunk-
nak korábban, de írtunk már a május-
ban ide érkező szűrőbuszról is. Most 
pedig összeállt a részletes program, 
melyet lapunk hoz nyilvánosságra el-
sőként. A rendezvény 14-én, 9.45-től 
egészen 16 óráig tart, és a Kossuth tér 
ad neki helyet.

Színpadi program
 Ä 9.45–10.00: Pécs Város Mazsorett 
Együttesének bemutatója
 Ä 10.00–10.15: megnyitó beszédek: 
Péterffy Attila, Pécs polgármestere, 
majd dr. Kovács Ágnes köszönti az 
egybegyűlteket
 Ä 10.15–10.30: közös napindító moz-
gás a Fitnexx Premium Fitness 
Club csapatával
 Ä 10.45–11.00: a PTE-PEAC vívó-
szakosztályának bemutatója
 Ä 11.15–11.35: interaktív beszélgetés 
az INDÍT Közalapítvánnyal
 Ä 11.40–12.00: interaktív beszélgetés 
a gyermekkori ételallergiákról dr. 
Várszegi Dalma bőrgyógyász-aller-
gológus főorvossal
 Ä 12.00–12.15: a PVSK dzsúdószak-
osztályának bemutatója

 Ä 13.00–13.30: baleseti szimuláció a 
helyi mentők, rendőrök és tűzoltók 
részvételével
 Ä 13.30–14.00: „Tartsd életben! Egysze-
rűen és gyorsan” – újraélesztési be-
mutató a mentők közreműködésével
 Ä 14.00–14.45: interaktív beszélgetés 
„A rák ellen, az emberért, a holna-
pért! Társadalmi Alapítvány” kura-
tóriumi tagjaival
 Ä 14.50–15.10: a SIPO patikák aján-
déksorsolása
 Ä 15.15–15.30: a PSN Zrt. breaking-
szakosztályának bemutatója
 Ä 15.30–15.45: a Fitnexx Premium 
Fitness Club bemutatója
 Ä 15.45–16.00: a SIPO patikák aján-
déksorsolása

Egészségügyi szűrések, 
tanácsadások

 Ä „A rák ellen, az emberért, a holna-
pért! Társadalmi Alapítvány” szűrő-

busza: kétféle rákszűrés (szájüregi- 
és bőrrák), rákellenes tanácsadás, 
„InBody” általános állapotfelmérés 
kiértékeléssel, Alexander-technika 
izomtesztelés, tudatos testhasználat 
tanácsadással, reformételfőzés, kós-
tolás, szemnyomásmérés
 ÄBaranya Megyei Rendőr-főkapi-
tányság (BMRFK): drogprevenció, 
baleset-megelőzés
 ÄPécsi Egészségfejlesztési Iroda 
(EFI): RR-mérés, dietetikai tanács-
adás, emlő- és hereönvizsgálata 
mulázson
 ÄEEI EFI: újraélesztési gyakorlat
 ÄEEI tüdőgondozó: allergia- és aszt-
matanácsadás
 ÄEEI neurológia: demenciaszűrés
 ÄPécsi Tudományegyetem Általános 
Orvostudományi Kar (PTE ÁOK) 
Magatartástudományi Intézet: 
mindennapi félelmeink, mentális 
egészség

 ÄMagyar Vöröskereszt Baranya Me-
gyei Szervezete: plüssállatkórház, 
sebellátás
 ÄEgészséges táplálkozás: Hungast 
ételkóstoló
 Ä SIPO patikák: vércukorszűrés, vér-
nyomásmérés, tanácsadás
 ÄPSN Zrt.: sportolási lehetőségek 
Pécsett

További programok
 ÄBaranya Megyei Tűzmegelőzési Bi-
zottság: tűzmegelőzéssel kapcsola-
tos ismeretek
 ÄOTP Egészségpénztár: ajánlatok, 
lehetőségek
 ÄPolgárőrség bemutatkozása, gyer-
mekprogramok
 ÄÖnkormányzati cégek a környezet-
tudatosság fényében
 ÄBemutatkozik a Biokom NKft., a 
Tettye Forrásház Zrt. és a Pécsi Táv-
fűtő Kft. (Pétáv)

A helyi mentők baleseti szimulációját is megnézhetjükA helyi mentők baleseti szimulációját is megnézhetjük

A vírus változása továbbra is kiszámíthatatlanA vírus változása továbbra is kiszámíthatatlan

pécs2022. május 2.pécsi hírek 15



2022. május 2. pécsi hírek16


