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Pumpapálya épül Tüskésréten – június végén vehetik birtokba a bringások

A Pécsi Sport Nonprofit Zrt. (PSN 
Zrt.) biciklis pumpapályát épít a 

Tüskésréti tó mellett. A munka a na-
pokban indul, és június végén már át 
is adják az új létesítményt, amelyen 
két pályát alakítanak ki az előttünk 
álló hónapban.

 l Szakács Miklós
A PSN Zrt. még tavaly nyert 20 millió 
forint állami támogatást a „2021. évi 

Országos Bringapark Program Pum-
papálya építése Pécs Tüskésréten” pro-
jektre. Az eredeti tervek szerint 45 mil-
liós összköltségből valósulhatott volna 
meg az építés, azonban időközben az 
építőanyagok árainak ugrásszerű növe-
kedése miatt emelkedett a kivitelezési 
költség is. Végül a szükséges, összesen 
mintegy 60 millió forint mostanra lett 
meg, így a héten el is kezdődhetnek a 
földmunkák a Tüskésréti tó mellett.

– Az árnövekedés miatt kértünk tavaly 
egy halasztást, meg akartuk ugyanis 
vizsgálni, hogy más helyszínen eset-
leg olcsóbban lehetne-e megvalósítani 
az építkezést – mondta el a területen 
tartott sajtótájékoztatón Ruzsa Csaba, 
Pécs alpolgármestere. – Kiderült azon-
ban, hogy sem olcsóbb, sem pedig 
jobb nem lenne máshol megvalósítani 
a pumpapályát. Most már rendelkezés-
re áll a teljes összeg, a szakemberek a 
pályakitűzést csinálják. 

Így elkezdődhet a munka, 
amely a tervek szerint június 

végére be is fejeződik.

Az alpolgármester azt is hozzátette, 
hogy a nyertes pályázatkor tervezett 45 
milliós büdzsé 15 milliós növekedése 
nem a pécsi adófizetőket terheli majd, 
mivel több magánvállalkozás is beállt a 
projekt mögé támogatóként.
– Tüskésrét egy remek helyszín – 
szögezte le Máté János, a PSN Zrt. 
vezérigazgatója. – Igazán sportos a 
környezet, a tó körüli futópálya és a 
kültéri erősítőgépek jó alapot adnak, 
a pumpapálya pedig remekül fogja 
kiegészíteni ezt. Minden korosztály 
számára megfelelő lesz, hiszen ki-
alakítunk egy 150 méteres, rövidebb, 

könnyített pályát a gyerekeknek,  
a nagyobbak egy 450 méteres pályát 
tudnak majd használni. A kapcsoló-
dó szolgáltatásokra is nagy hangsúlyt 
fektetünk. Lesznek padok, szemete-
sek, és terveink szerint egy szerviz-
torony is épülni fog. Igaz, ez utóbbi-
ra még keressük a forrást, de nagyon 
fontosnak tarjuk.
A pumpapálya – vagy más néven 
pumptrack – egy olyan, hullámos ke-
rékpáros pálya, ahol egy magasabban 
lévő, kiemelt starthelyről indulva, a 
kezdő lendületet kihasználva, tekerés 
nélkül kell végighaladni.
A terület önkormányzati képviselője, 
Csaba István is örömét fejezte ki, hogy 
épp a Tüskésréten valósulhat meg ez a 
fejlesztés.
– Eddig is volt itt sportolási lehető-
ség, de a pumpapálya megépülésével 
ez a funkció tovább bővül – emelte ki 
Csaba István. – A városvezetés egyik 
kiemelt célja volt, hogy a pécsiek 
számára megfelelő sportolási, kirán-
dulási és kikapcsolódási helyszíne-
ket biztosítsunk. Ebben az irányban 
indult el korábban a Pintér János  
Parkmegújítási Program keretében 
több kilátó és park felújítása is. Bár 
ez most egy kicsit más, de csatlakozik 
ehhez az elképzeléshez.

Rendkívüli ülésen tárgyalja meg a 
tervezett pécsi akvaparkkal kap-

csolatos aktualitásokat a város köz-
gyűlése május 31-én, kedden.

 l PécsMa.hu
A telekelőkészítés és a talajtani vizs-
gálatok után újabb fázisához érkezett 
a Modern Városok Program (MVP) 
keretében már 2015-ben megígért 
akvapark előkészítése. Rövidesen  
tervpályázatot ír ki a város, amelynek 
nyertese készítheti majd el az építési és 
kivitelezési tervet.

Az önkormányzat ezzel 
teljesíti, amit az MVP-ben 

vállalt. 

Emlékeztetőül: még a fideszes város-
vezetés alatt kapott a város 500 mil-
lió forintot a projekt előkészítésére, 
de 2019-ig alig haladt valamit előre 
az ügy, a konkrét lépéseket már a Pé-
terffy-féle városvezetés tette meg.
Ruzsa Csaba lapunknak elmondta, 
nyílt közbeszerzési pályázatot írnak 
ki, és szakmai zsűri dönti majd el, a 
jelentkezők közül ki tervezheti meg 
a létesítményt. A városvezetés egyéb-
ként számos alkalommal hangsúlyoz-
ta: csak szállodával együtt támogatja 
egy egész évben nyitva tartó akvapark 
megvalósítását, a komplexumnak 
ugyanis önfenntartónak kell lennie, az 

a cél, hogy a városnak ne kelljen köz-
pénzt költenie a működtetésre.
Ruzsa Csaba elárulta: a városvezetés 
részéről elvárás, hogy a Zsolnay brand 
hangsúlyosan jelenjen meg a tervezés 
során, és hogy pécsi képzőművészek 
pályázat keretében kapjanak szerepet a 
projekt egyes fázisaiban. Az alpolgár-
mester elmondta azt is, hogy a szep-
temberi rendes közgyűlésen már rész-
letesen is be fognak tudni számolni a 
képviselőknek a projekt állásáról.
– Örömteli fejlemény, hogy a tervpá-
lyázat kiírásával az akvapark-projekt 
előkészítő szakaszát le tudjuk zárni – 
mondta el lapunknak Török Ottó sport-
beruházásokért felelős polgármesteri 
biztos. – Ez egyébként kötelező eleme is 
a folyamatnak, a közbeszerzési törvény 
rendelkezik erről, és a tervpályázat ki-
írása is a törvényi előírásoknak megfe-
lelően fog megtörténni. A majd beérke-
ző tervek közül egy 9 fős bizottság fogja 
kiválasztani azt, amelyet a legjobbnak 
talál. Ez egy kifejezetten szakmai tes-
tület lesz, hiszen hat főt az országos és 
a Dél-Dunántúli Építész Kamarák ad-
nak, mellettük a sportállamtitkárságot 
képviseli benne egy tag, valamint két főt 
Pécs delegálhat. A polgármester mellett 
a városfejlesztési bizottság küldhet vala-
kit a bíráló bizottságba.

Kiírják a tervpályázatot az akvaparkra

A cél, hogy a komplexum önnfenntartó legyenA cél, hogy a komplexum önnfenntartó legyen

Ruzsa Csaba mutatta be a projektetRuzsa Csaba mutatta be a projektet
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Sok új parkolási szabály érinti a védett övezeteket
Július 1-én léphet életbe Pécs új parko-

lási rendelete. Cikksorozatunk mostani 
részében a védett övezeteket érintő válto-
zásokat mutatjuk be.

 l Szakács Miklós
A védett övezetek határai gyakorlatilag 
változatlanok maradnak július 1. után is, 
csupán az Aradi vértanúk útjának nyu-
gati fele kerül ki a korábbi területből. 
Ahogyan eddig, úgy a jövőben is csak 
engedéllyel lehet behajtani, és parkolni 
a védett zónában. Az itt lakók számára 
jelentős változás nem történik, az eddi-
gi engedélytípusok és díjak vonatkoznak 
majd rájuk a jövőben is. Megszűnik azon-
ban a fél- és egyórás eseti behajtási enge-
dély – nem úgy az egész napra érvényes, 
4000 forintért kiváltható napi engedély. 
Lesz egy új eseti engedélytípus is, ezt há-
zasságkötés esetére lehet megvásárolni, és 
óránként 500 forintba kerül.
A védett övezetbe szóló parkolási engedélyt 
negyed, fél, vagy egy évre lehet majd meg-
vásárolni. A kombinált engedély és bérlet-
konstrukció meg fog szűnni, az érintettek 
autóira külön kell behajtási engedélyt vásá-
rolni.

Fontos változás lesz, hogy bővül a 
kedvezményezettek köre.

A zónában működő cégek dolgozói választ-
hatnak majd, hogy vagy a védett övezetre, 
vagy az összes fizetős zónára érvényes enge-
délyt vásárolják meg évi 100 ezer forintért. 
Az önkormányzati társaságok, költségvetési 
szervek, egyházak és rendvédelmi szervek 
gépjárműveire pedig egységesen 80 ezer fo-
rintért lehet kiváltani az éves engedélyt.
A betegeken és elesetteken segítő szerveze-
tek képviselői évi 5000 forintért olyan enge-
délyt válthatnak ki, amellyel alkalmanként 
120 percig parkolhatnak a területen.
A védett övezetben működő vendéglátó-
helyek három darab rendszám nélküli en-
gedélyt igényelhetnek, megkönnyítve ez-
zel az áruszállítást, hiszen a futárok ezzel 
alkalmanként 10 percig várakozhatnak az 
övezetben. A gyermekszállító engedéllyel 
rendelkező autósok 1200 forintért iskolai 
rendezvénykártyát vásárolhatnak, amellyel 
tanévenként 5 alkalommal 120 percig par-
kolhatnak a zónában. Nekik a felhasználás 
idejét öt munkanappal korábban kell beje-
lenteniük.
Az is újdonság lesz, hogy a fizető parko-
lózónákra bevezetett társított engedély és 
családi kedvezmény már a védett övezetek 
engedélyeihez is hozzárendelhetők lesznek.
Az önkormányzat célja az új szabályokkal 
az, hogy a védett övezetek forgalma valóban 
mérséklődjön, és hogy csökkenjen a törté-
nelmi belváros autóforgalma.

Megvan a város szlogenje: Pécs, a mediterrán szerelemMegvan a város szlogenje: Pécs, a mediterrán szerelem

A legjobb három ötlet közül erre szavaztak a pé-
csiek! Mint ismert, a pécsi önkormányzat még 

februárban hirdetett szlogenpályázatot, a felhívás-
ra az itt élők számos ötlettel rukkoltak elő. A javas-
latok Pécs különleges értékeit – természeti kincsek, 
épített környezet, kulturális örökség, hangulat – 
örökítették meg.

 l PécsMa.hu

A beérkezett ötletekből először egy szakmai zsűri 
választotta ki azt a három nyertes szlogent, amelyet 
ezután online szavazásra bocsátott az önkormány-
zat. A voksolás pedig a napokban zárult le, a pécsi-
ek szavazataikkal az alábbiak szerint támogatták az 
ötleteket:

 ÄPécs – Mediterrán szerelem – 60,2 százalék
 ÄPécs – Évezredek pezsgése – 34,3 százalék
 ÄPécs – A megnyerő város – 5,5 százalék

Összesen több mint kétezer, Pécsett és az agglomerá-
cióban élő lakos élt a szavazás lehetőségével, a legak-
tívabb városrészek belváros, Kertváros és Uránváros 
voltak – derül ki a városháza közleményéből. Az ön-
kormányzat hangsúlyozza: a szavazás nem csak arra 
volt kiváló lehetőség, hogy a város vezetése megismerje 
a helyiek véleményét, hanem arra is, hogy közösen ala-
pozzák meg a város arculatának megújítását. Köszönik 
mindenkinek, aki részt vett a közös munkában.

Csökkentették a védett övezetek forgalmátCsökkentették a védett övezetek forgalmát
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Az idei Pécs Nyitva-kampány új-
fent elképesztő mennyiségű tu-

risztikai, kulturális, gasztronómiai 
programot és fesztivált fog össze. A 
részletekről május 23-án számoltak 
be a városi összefogáson alapuló tu-
rizmusélénkítő projekt szervezői. 

 l Pernecker Dávid
A nyár beköszöntével elindul a Pécs 
Nyitva országos turisztikai kampány 
harmadik „kiadása”, amelynek rész-
leteiről Ruzsa Csaba alpolgármester 
és Kincses Márk, az önkormányzat 
turizmusfejlesztési osztályának veze-
tője, valamint Bánkuti Péter, a Zsol-
nay Örökségkezelő NKft. operatív 
igazgatója és Kőhalmi Andrea, a Janus 
Pannonius Múzeum marketingvezető-
je számoltak be május 23-án, a Zsol-
nay-negyedben.

Átlagnál magasabb 
foglalási számok
Ruzsa Csaba a sajtótájékoztatón ki-
emelte, hogy a kampányt azért hozták 
létre, mert úgy látták, hogy a vírus-
helyzetben és azt követően nem elég 
csupán az intézmények tájékoztatása, 
szükség van egy úgynevezett ernyő-
kommunikációra is, amellyel hatéko-
nyabban elérik a belföldi és a külföldi 
turistákat is.
– Mikor három évvel ezelőtt elkezdtük 
az együttműködést a turisztikai sze-
replőkkel, fontos cél volt, hogy minél 
jobban vissza tudjuk helyezni Pécset 
a hazai turizmus térképére. Az elmúlt 
két év tapasztalatai és adatai pedig azt 
mutatják, hogy a foglalási számok Pé-
csen az országos átlaghoz képest ma-
gasabbak, ami köszönhető a háttérben 
zajló folyamatos szakmai munkának és 

a városi szereplők összefogásának is – 
mondta az alpolgármester.
A rendezvényekre térve elsőként a 
napokban megnyitó, 65 művész 250 
műalkotását felvonultató „Az űr – al-
ternatív kozmoszok” nevet viselő tár-
latot (augusztus 28-ig látható) emlí-
tette meg, amelyhez nagy reményeket 
fűznek, sok látogatót várnak az ország-
ból és a határokon túlról is (a kölcsön-
zött műtárgyak értéke egyébként 450 
millió forint). Kitért arra is, hogy a 
Mecsek Rallye idén is júniusban várja 
az autósport-rajongókat, ez az időpont 
ugyanis jobban bevált, mint a korábbi 
őszi. Kiemelte, hogy a turistatömege-
ket vonzó Zsolnay Fényfesztivál visz-
szakerült július elejére (július 7–10.), 
ahogy azt is, hogy idén már Pécs adhat 
otthont a fiatalokat megszólító egyhe-
tes International Youth Sport Festival-
nak is, amely jelentős forgalmat gene-
rálhat a pécsi vendéglátásban.
Emellett – folytatta – a Múzeum Utca 
Plusz fesztivál és a Pécsi Szelet is visz-
szatér az augusztus 20-ai hétvégén, a 
Pécs Nyitva 3.0 azonban nem ér véget 
a nyári hónapok után: szeptemberben 
jön a Pécsi Napok és a Zeneszüret 
Fesztivál is, többek között José Cura 
argentin operaénekes-sztár fellépésé-
vel. Ha már Argentína: a nagy sikerre 
való tekintettel idén szeptemberben 
kétnaposra bővül a Pécsi Tangó Ünnep 
– mondta az alpolgármester.
– A jövőben többek között olyan tu-
risztikai célú okos kommunikációs 
megoldásokkal is bővítenénk a pro-
jektet, amelyeket idén kezdünk el tesz-
telni, például a Megújuló Mecsekoldal 
fejlesztései során. A kutatásaink azt 
mutatják, hogy a Mecsek kifejezetten 
érdekli az idelátogatókat, ezért a kö-

vetkező években megpróbáljuk foko-
zatosan beemelni a Pécs Nyitva-pro-
jektbe – mondta Ruzsa Csaba.

A gasztronómia 
nagy szerepet kap
Kincses Márk a fentiekhez hozzátette, 
hogy tavaly a kampányhoz több mint 
100 partner csatlakozott, ami olyan 
széles körű összefogást eredményezett, 
amelynek eredményeként a Pécsre lá-
togatókat minőségi szolgáltatásokkal 
és programokkal tudták fogadni. Meg-
jegyezte, hogy az idei kampányban a 
korábbi partnerek részt vesznek, de a 
jelentkezés még nem zárult le.

Várják 
a további szereplőket is.

Mint mondta, a gasztronómia nagy 
hangsúlyt kap idén nyáron is: az új 
vásárcsarnok nyitása, a Pécsi Szelet 
felvezetése, Pécs díjnyertes borai is 
komoly szerepet kapnak majd, a Pé-
csi Sörfőzde pedig a kampányra egy 
limitált kiadású helyi sörrel is készül, 
sőt még egy helyi „sörtérképet” is 
készítenek a turisták és a pécsiek szá-
mára – mondta a turizmusfejlesztési 
osztály vezetője.
Kincses Márk úgy fogalmazott, hogy 
az idei pécsi nyár „a fesztiválok nyara 
lesz”: minden napra kínálnak izgal-
mas, érdekes, szórakoztató eseménye-
ket, amelyeket a kampány és a város 
honlapján egyaránt bemutatnak.

Az új vásárcsarnokig 
vezet a Fény Útja
Bánkuti Péter a ZSÖK várható prog-
ramjairól beszélt bővebben. Nincs nyár 
Pécsett a hagyományos Sétatér Fesztivál 
nélkül, amelyet idén június 22-től ren-
deznek meg, olyan fellépőkkel, mint 
például a Besh o droM, Ganxsta Zolee 
és a Kartel, valamint Oláh Ibolya. Fon-

tos újdonság, hogy a Sétatér Fesztivál és 
a Fényfesztivál között sem maradunk 
program nélkül: a Szent István tér eze-
ken a „köztes” napokon szabadtéri mo-
zivá változik, ahol piknikezős hangulat-
ban, pattogatottkukoricázva nézhetünk 
majd filmeket.
A Fényfesztiválra térve Bánkuti Péter 
hangsúlyozta, hogy a várhatóan idén is 
hatalmas tömeg miatt a Fény Útja hely-
színeit „térben kinyitották”, egészen az 
új vásárcsarnokig (amit előreláthatóan 
épp a fesztivál hétvégéjén adnak át). 
A fényfestőversenyen egyébként öt 
művészkollektíva mérkőzik meg (egy 
magyar, egy spanyol, egy francia, egy 
német és egy thaiföldi), a megszokot-
taktól eltérően hosszabb alkotásokkal.
Természetesen idén nyáron is lesz Sza-
márfül Fesztivál (augusztus 26–28.), 
szeptember 17-én újra jön a Zsol-
nay-negyed éjszakája különleges tár-
latvezetésekkel és fényjátékokkal, és 
persze a már említett Pécsi Napokról 
sem feledkezhetünk meg.

Kriptakincsek, Japán, 
éjszakai múzeumozás
Kőhalmi Andrea a Janus Pannonius 
Múzeum fontosabb nyári rendezvé-
nyei közül kiemelte a Néprajzi Múze-
umban június 9-én nyíló „A váci do-
monkos kripta kincsei” című tárlatot, 
valamint a Zsolnay Múzeum június 
29-től látogatható „Lüszterlepkék és 
Mázmadarak” című japán tematikájú 
kamarakiállítását, amelynek megnyi-
tóján a japán nagykövet is részt vesz. 
Június 25-én nyílik továbbá a babarci 
avar kori temető leleteit bemutató kiál-
lítás is (amelyről a PécsMa.hu oldalon 
írtunk). 
A Múzeumok Éjszakája sem marad-
hatott ki a felsorolásból: idén 10 hely-
színen lesznek tárlatvezetések, családi 
programok, interaktív bemutatók, 
előadások, koncertek.

Pécs Nyitva 3.0: beköszönt a fesztiválok nyara

 Bánkuti Péter, Ruzsa Csaba,  Bánkuti Péter, Ruzsa Csaba, 
Kincses Márk és Kőhalmi AndreaKincses Márk és Kőhalmi Andrea

Pécs újra felkerült a hazai turizmus térképérePécs újra felkerült a hazai turizmus térképére
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Újabb fake news híradóval jelentkezett a Pécs Jövője Frakciószövetség
Ahogy ígérte a városvezető frakci-

ószövetség, hetente összegyűj-
tik, hogy miről nem mondtak igazat 
a helyi fideszes politikusok és médiu-
mok. A Pécs Jövője Frakciószövetség 
legújabb közleményét változtatások 
nélkül olvashatják alább.

 l PécsMa.hu

Apokalipszis, most, rögtön 
– komor és fake hírek
Túltolhatták a NER tollnokai és politi-
kusai a nyomasztó, sötét jövőképet fes-
tő filmeket az elmúlt héten. Legalábbis 
erről árulkodnak a 20. hét komor és 
vitatható tartalmú termései. Álhírek és 
csúsztatások következnek.
„Elképzelhető, hogy az árusok jó része 
nem költözik át az új vásárcsarnok-
ba” címmel közölt posztapokaliptikus 
víziót a KESMA baranyai üdvöskéje. 
Van itt minden: borongós jövőkép, 
bosszútól és (már megint) kevés par-
kolóhelytől rettegés, a kesergésből 
Kővári János is kivette a részét, pedig 
szeret (tévesen) úgy emlékezni az új 
vásárcsarnokra, mint saját szellemi 
termékére.
Ezzel szemben a valóság az, hogy a 
pécsi önkormányzat és érintett cégei 
csaknem másfél éve egyeztetnek a je-
lenlegi csarnok bérlőivel, mostanra 90 
százalékuk alá is írta az előbérleti szer-
ződést. Az új szerződések a korábbiak-
kal ellentétben egységesek lesznek, a 
feltételek megegyeznek minden bérlő 
esetében. A fenti szontyolodós ború- 
látásnak ellentmond az is, hogy a 184 
asztalból 150 már elkelt, a többit pe-
dig mindenképpen alkalmi árusoknak 
szánták.
Az akvapark ügyében is Mad Max-fil-
mekbe illő sovány-savanyú képet fest 
a NER pécsi médiafölényét busás 
közpénzből biztosító lap. A helyzet 
szerintük annyira rossz, hogy a város 
polgármestere már nem is beszél a fej-
lesztésről.

A valósággal hamarosan 
jelentkezünk, addig egy kis 

türelmet kérünk.

 „Visszalépést hozott a két és fél évvel 
ezelőtti baloldali fordulat a megye-
székhelyeken” címmel közölt ugyan-
csak apokaliptikus összeállítást a Ma-
gyar Nemzet, és hozták le kötelezően 
a NER-hez hű megyei lapok. Az írás 
lényege röviden: az ellenzéki vezetésű 
városokban nem csak hogy nem jó 
semmi, de igazából minden nagyon 
rossz. A valóságot fekete festékbe már-
tott hegesztőszemüvegen keresztül 
(nem) vizsgáló cikk épp csak odáig 
nem jut el, hogy az ellenzéki városok 
elsivatagosodott főterén már élet-halál 
harc folyik az utolsó mutáns gyíkok 

húsáért. Nem meglepő módon a meg-
szólalók minden városban a fideszes 
ellenzék szellemi vezetői.

Pécsett Csizmadia Péter 
képviselte a hitelességet, 
aki szerint:

 Ä „a leköszönő fideszes vezetés egy 
takarékos, konszolidált költségve-
tést hagyott örökül”,
 Ä a helyi gazdaság „rekordösszegű 
helyi adóbevételhez juttatta az ön-
kormányzatot”,
 ÄPécs mostani vezetői „mindössze 
az előző vezetés alatt indított beru-
házásokat adják át.”

A valóság ezzel szemben, a 
teljesség igénye nélkül az, 
hogy:

 ÄA korábbi, kiskorúsított fideszes 
vezetés egy morálisan és anyagilag 
kizsigerelt várost hagyott hátra, 
egyebek mellett 8,5 milliárd forint 
törlesztendő kormányzati segély 
örökségével.
 ÄA kormány rekordösszegű adóbe-
vételtől és egyéb forrásoktól fosz-
totta meg az önkormányzatot a 
Covid éveiben, amit eddig csak kis 
részben kompenzált.
 ÄPécs mostani vezetői több, az elő-
ző városvezetés idején megrekedt, 
tetszhalott fejlesztést támasztottak 
fel, a pécsiek igényeivel egyeztetve.

Még mindig a KESMA – „8,5 milliár-
dos hitelt vettek fel Péterffyék” címmel 
közvetítették a pécsi közgyűlés leg-
utóbbi ülését. Nehéz lenne belőle erős 
mondatokat kiemelni, minden szava 
csillogó üveggyöngyként gördül a mit 
sem sejtő olvasó elé.
A sort még hosszan lehetne folytatni. 
Ráébredtek például a NER propa-
gandistái is, hogy a volt pécsi kispiac 
ügylete botrányosra sikeredett, bár 
azt kényszeresen és tévesen a ko-
rábbi, baloldali vezetéshez próbálják 
kötni.

A sort még lehetne folytatni, de az már 
a befogadhatóság rovására menne, 

ezért a következő gyűjtéssel hamaro-
san újra jelentkezünk.
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Készül az 50. testvérvárosi évforduló közös programja
Pécs és Eszék kulturális munkacso-

portjai találkoztak a Zsolnay-ne-
gyedben, annak érdekében, hogy a 
jövőre esedékes 50. testvérvárosi 
évfordulót méltó módon tudják közö-
sen megünnepelni.

 l Pernecker Dávid
Pécs és a horvátországi Eszék 1973 
óta ápolja testvérvárosi kapcsolatát, 
amelyet az elmúlt időszakban sikerült 
szorosabbra fűzni. Nemrég az eszéki 
delegáció járt Pécsett, április 22-én Ru-
zsa Csaba gazdaságért felelős alpolgár-
mester látogatott Eszékre, ahol a két 
város vezetői egyeztettek kulturális és 
gazdasági témákról, május 26-án pe-
dig az eszéki kulturális munkacsoport 
érkezett a Zsolnay-negyedbe. Zag Gá-
bor kultúráért felelős alpolgármester 
lapunknak elmondta, hogy a folya-
matosan zajló megbeszélések legfőbb 
célja, hogy több szektorban is erősítsék 
a két város között fennálló, jövőre 50 
éves együttműködést, valamint hogy 
kidolgozzák a 2023-as jubileumi ün-
nepség programját.
Az aktuális tárgyalás kapcsán kiemel-
te, hogy Pécs és Eszék idén a két város 
szakértőiből álló munkacsoportokat 

hozott létre annak érdekében, hogy a 
jövőre esedékes testvérvárosi évfor-
dulót méltó módon tudják közösen 
megünnepelni.
– A városok vezetői mindkét települé-
sen, váltásban terveznek programokat, 

ehhez azonban sok előkészítő munká-
ra és megbeszélésre van szükség. Ezen 
a  napon a kulturális munkacsoportok 
üléseztek a ZSÖK-ben, pécsi és eszéki 
kulturális szakértőkkel és vezetőkkel. 
Az egyeztetés fő témája az évfordu-

lóra szánt kulturális programsoroza-
tok egyeztetése és előkészítése volt – 
mondta az alpolgármester, hozzátéve, 
hogy a munkacsoportok rendszeres 
találkozásának köszönhetően a város-
közi kapcsolat remekül működik.

Települési mélyvonal: két uránvárosi szakaszon már lehet közlekedni

Terv szerint zajlanak a települési 
mélyvonal kivitelezési munkái. 

Két szakaszt már át is adtak a forga-
lomnak.

 l PécsMa.hu
Ahogy arról korábban többször is 
beszámoltunk, tavaly szeptember kö-
zepén kezdődött az úgynevezett „tele-
pülési mélyvonal” fejlesztése, a bruttó 
754 millió forintból megvalósuló pro-
jekt keretén belül a város alatt – azaz 
annak mélyvonalán – húzódó csapa-
dékvízelvezető-rendszert korszerűsí-
tik és bővítik az Ipar utcától a Veress 
Endre utcáig tartó mintegy 2950 méter 

hosszúságú szakaszon. A munka során 
új víz- és csapadékcsatornákat is kiépí-
tenek azokon a helyeken, ahol a vízel-
vezetés nem volt megoldott.
A mélyvonal fejlesztésének legújabb 
fejleményeiről az önkormányzat má-
jus 25-én számolt be ismét egy köz-
leményben. Mint írják, a kivitelezés 
utolsó szakaszában az alábbi munkála-
tok fejeződnek be a területen:

 ÄA Veress Endre utcai rendelőin-
tézet és az Ybl Miklós utca között 
a szennyvíz- és a csapadékvíz-ge-
rinchálózat építése;
 ÄAz Ybl Miklós utcai csapadék-
víz-csatorna rákötése a Mártírok 

utcában épült új csapadékvíz-elve-
zető rendszerre;
 ÄA Veress Endre utca északi oldalán 
található víznyelők rákötése az új 
gerincvezetékre.

A tájékoztatóban emlékeztetnek: áp-
rilis 19-én az önkormányzat döntött 
arról, hogy a Veress Endre utcában 
az elkészült rekonstrukciós munká-
latokat követően a teljes északi oldali 
sáv is új aszfaltburkolatot kapjon a 
Tüzér utcától egészen az Ybl Miklós 
utcáig.

Ennek köszönhetően a teljes 
szakasz mindkét sávja 

megújul.

Kifejtik, a megfeszített munkatempó-
nak és a kedvező időjárásnak köszön-
hetően május 24-én két szakasz is 
megnyílhatott a forgalom előtt. Újra 
járhatóvá vált a Veress Endre utca a 
Tüzér utcai felüljárótól a Szőnyi Ottó 
utcai kereszteződésig, és a Szőnyi 
Ottó utcán, valamint a Páfrány utcán 
is ismét lehet közlekedni, emellett a 
rendelőintézet parkolója is újra meg-
közelíthetővé vált a Veress Endre utca 
felől.
Azonban a Szőnyi Ottó utcától nyugat-
ra az Ybl Miklós utcai kereszteződésig 
a korlátozások és lezárások továbbra is 
fennállnak. A kivitelezés előrehaladá-

sával az alábbiak szerint nyitják meg 
a teljes szélességben leaszfaltozott Ve-
ress Endre utcát:

 Ä III. ütem: a Szőnyi Ottó utca és 
Bánki Donát utca közötti szakasz, 
továbbá a Bánki Donát utca és a 
Berze Nagy János utca: május 30-
án, 18 órától.
 Ä IV. ütem: a Szőnyi Ottó utca és az 
Ybl Miklós utca közötti szakasz jú-
nius 15-én, 18 órától.

A korlátozások miatt a lezárt területe-
ken a gépjárműforgalom nem megen-
gedett, de kerülőút az alábbiak szerint 
biztosított:

 ÄAz Ybl Miklós utcában a kétirányú 
közlekedés biztosított lesz.
 ÄAz I–II–III–IV. ütem kivitelezése 
alatt a területet elkerülni nyugati és 
keleti irányból is az Ybl Miklós út 
– Építők útja – Tüzér út útvonalon 
lehet.

Az Uránváros irányú műjégpálya, to-
vábbá mindkét irányba a Szőnyi Ottó 
utca, rendelő elnevezésű autóbuszme-
gállókat a munkálatok során június 
15-ig nem lehet használni, a buszok 
terelőútvonalon közlekednek majd 
(térkép a PécsMa.hu oldalon!), ahol a 
Kulturális Központnál mindkét irány-
ban, továbbá Uránváros felé a Mecsek 
Áruház előtti postánál állnak meg – 
zárul a közlemény. 

Eszék és Pécs kulturális munkacsoportjai találkoztak a Zsolnay-negyedbenEszék és Pécs kulturális munkacsoportjai találkoztak a Zsolnay-negyedben

Feszített tempóban zajlik a munkaFeszített tempóban zajlik a munka
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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 az egészséges 
életmódot támogató, jó minőségű, magyar élelmi-
szerekhez 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 közvetle-
nül is támogatják a hazai kistermelőket és munka-
helyek teremtéséhez járulnak hozzá. 
A SPAR 2022 őszéig hat regionális központot alakít 
ki az országban Nyíregyházán, Pécsett, Győrben, 
Székesfehérváron, Zalaegerszegen és Hódmező-
vásárhelyen. Ezek egyfajta logisztikai központként 
juttatják majd el az almás védjeggyel ellátott hazai 
termékeket a térségükben lévő SPAR áruházak 
polcaira, hangsúlyt fektetve a környezetvédelmi 
szempontokra, vagyis arra, hogy a szállítási költsé-
gek 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

Új beszállítókat vár a SPAR Pécs körzetéből 

Kórteremfestésre is jutott ideje a Nevetnikék Alapítvány önkénteseinek
Nem mostanában írtunk a pécsi 

Nevetnikék Alapítványról, utol-
jára talán tavalyi, bravúros ado-
mánygyűjtésükkor számoltunk be 
róluk. Az önkéntes munka persze 
egy pillanatra sem állt meg náluk, 
most pedig újra hallattak magukról: 
több száz, kórházi kezelésre szoruló 
gyermek napjait teszik szebbé azok 
a festett figurák, melyek a kórtermi 
ágyak fölé és a folyosókra kerültek, 
nekik hála.  

 l PécsMa.hu
Az alapítvány önkéntesei nem elő-
ször festettek jópofa figurákat kórházi 
falakra: több mint 250 önkéntes in-
teraktív mesevilágot varázsolt a gyer- 
mekambulanciába 2019-ben, de azóta 
a kaposvári, a dombóvári és a sziget-
vári egészségügyi intézményekben is 
jártak már ebből a célból. A terv pe-
dig természetesen az, hogy további 
hasonló projekteket visznek véghez a 
régióban.
– Nagyon hálásak nekünk a kórházi 
dolgozók, hiszen a nálunk gyógyuló, 
sokszor fájdalmas kezeléseken áteső 
és ijedt gyerekek könnyebben meg-
nyílnak, ha például a festett állatokon 
mutathatják meg, mi a panaszuk. Most 
az ideiglenesen a gyermeksebészetnek 
otthont adó Honvéd kórházban vol-

tunk, hiszen körülbelül 2 évre kellett 
átköltöznie oda az osztálynak a József 
Attila utcai épület felújítása miatt. Szá-
munkra fontos, hogy ez idő alatt is a 
lehető legbarátságosabb környezet-
ben folyhasson a munka – mondta el 
lapunknak a Nevetnikék Alapítvány 
kuratóriumi elnöke és programkoor-
dinátora, Kőműves Glória.
Mint megtudtuk, a falra került figurák 
között vannak Disney-karakterek is, 
de a legtöbbet magyar illusztrátorok 
álmodták meg és ajánlották fel a jóté-
kony célra. Többek között pécsi alko-
tók munkáit is felvitték a fehér felü-
letekre az alapítvány önkéntesei, akik 
körülbelül 2,5 hónapig dolgoztak ezen, 
ötvenen.

Mindeközben természetesen 
nem állt meg a 

műhelymunka sem. 

Korábbi telephelyükön, a Nyár utcá-
ban most is készítik a kórházban lévő 
gyerekek számára a játékokat, kikép-
zik az új önkénteseket. Idén már több 
száz apró meglepetést és 3 kincsesládát 
készítettek el az alapítványban tevé-
kenykedő, főként pécsi és környékbeli 
lelkes emberek.
A világjárvány miatt sokáig nem lá-
togathatták meg személyesen a kis 

betegeket, most is csak a „régi moto-
rosok” járhatnak be hozzájuk bizton-
sági okokból. Mint azt Kőműves Gló-
ria elárulta, abban reménykedik, hogy 
nyáron az újonnan jött önkénteseket is 
fogadják az intézményekben, valamint 
persze abban is, hogy most már tény-
leg örökre elfelejthetjük a koronavírust 
és a korlátozásokat.
Arról is kérdeztük, hogy áll a fantaszti-
kus közösségi összefogásnak hála meg-
vásárolt ház felújítása. Mint mondta, a 
korábbi kalkulációjuk sajnos nem bizo-

nyult pontosnak, nem várt kompliká-
ciók is felléptek: az ingatlanról például 
kiderült, hogy szerkezeti problémák 
miatt többet kell rákölteni. Hangsú-
lyozta, hogy rengeteg vállalkozó támo-
gatja őket, de időben és anyagiakban is 
csúszik a munka. Most arra koncentrál-
nak, hogy a földszint kész legyen, így a 
műhelyi foglalkozásokat meg tudnák 
tartani az új helyszínen.
Ehhez szeretnék bővíteni a rendszeres 
támogatóik körét. További részletek a 
PécsMa.hu oldalon olvashatók.

Hálásak nekik a kórházi dolgozókHálásak nekik a kórházi dolgozók
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A Forrás üzletház földszintjén nyi-
tott tavaly június 6-án az a cso-

magolásmentes bolt, mely népszerű-
ségét nem csak a polcokon sorakozó 
minőségi termékeknek, de a rend-
kívül vásárlóbarát üzletpolitikának 
is köszönheti. Aki eddig még nem 
ismerte, cikkünk elolvasása után biz-
tosan kedvet kap a pécsi Magaméri 
Shop kipróbálásához. 

 l PécsMa.hu
A bolygó, saját magunk és közvetlen 
környezetünk érdekében is érdemes 
odafigyelni olyan hétköznapi dol-
gokra, mint az élelmiszerbeszerzés 
mikéntje. Egyáltalán nem mindegy, 
hogy viszünk-e haza teljesen feles-
leges, azonnal a szemétben landoló 
műanyag-csomagolásokat. Szerencsé-
re egyre több törekvés indul a tudatos 
vásárlás népszerűsítésére: környezet-
barát kihívások, zero waste vásárok, 
az egyszerhasználatos plasztikok kor-
látozása, és nyilván a zöldboltok, mint 
amilyen a Magaméri Shop is.
– Meggyőződésből nyitottam a boltot, 
a családommal mi is megpróbálunk 
lehetőségeink szerint környezettuda-
tosan élni. Azért hasznos a csomago-
lásmentesség, mert fontos, hogy minél 
kevesebb felesleges műanyagszemét 
gyűljön össze a háztartásokban. Hang-

súlyozom, ez nem a lemondásról szól, 
hanem az alternatív megoldásokról. 
Hisz nálunk megtalálható a termékek 
széles palettája: kimért étel-ital, vegy-
szermentes tisztítószerek, környezet-
barát higiéniai és natúr kozmetikai 
termékek, különböző textíliák a fóliák 
és plasztikszatyrok kiváltásához, és a 
többi.

Mindemellett az az elvünk, 
hogy a vevő pontosan annyit 

vihet haza, amennyire 
szüksége van.

Ezt azért is értékelik, mert ki tudnak 
próbálni újdonságokat. Ugyan nem 
fordult még elő, hogy elégedetlenek 
lettek volna a vásárlók, de nyilván 
mindenki ízléséhez mérten kedvel dol-
gokat, így jobb először kisebb mennyi-
séggel hazamenni – mondta el lapunk-
nak Juhos Rita üzlettulajdonos.
Az üzletben kapható rengetegféle mag, 
liszt, tea, aszalvány, lekvár, hüvelyes, 
tészta, szörp, cukor, keksz között szinte 
mindenből van olyan fajta, amit diétát 
tartók vagy ételintoleranciával küzdők 
is bátran fogyaszthatnak. A szigorúan 
vegyszermentes tisztítószerek és ada-
lékanyagokat nem tartalmazó kozme-
tikai termékek akár érzékeny bőrűek 

és gyermekek számára is jó megoldást 
kínálnak. Különböző kézműves hol-
mik is kaphatók, például akár ajándék-
ként adható jópofa szappanok. Egyedi 
kosarak összeállítására is lehetőség 
van, emellett 3, 5, és 10 ezer forintos, 
bármeddig felhasználható utalványo-
kat válthatunk ki, ha mondjuk meg-
lepnénk szeretteinket.

Hogy néhány népszerű 
variációt említsünk... 
A frissen tartó fólia helyett az üz-
letben lehet kapni speciális réteggel 

bevont mosható szalvétát, melyben 
tökéletes állapotú marad a pékáru.  
A hölgyeket mosható tisztasági betét, 
vattakorong, valamint textilpelenka 
és -törlőkendő várja például, melyek-
kel szintén rengeteg hulladékot spó-
rolhatunk. Kimérve vásárolhatunk 
többek között finom füstölt mandu-
lát, rendkívül egészséges vörös rizst, 
többféle édességet. Mindemellett arra 
is figyelnek, hogy helyi termelőket 
tudjanak a partnerek között: pécsi 
kávé, baranyai olaj, szörp, és lekvár is 
kapható.

Egy éve a tudatos vásárlás jegyében: bemutatkozik a pécsi Magaméri Shop

Juhos Rita, az üzlet tulajdonosaJuhos Rita, az üzlet tulajdonosa
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Gólzáporral idézték fel a múltat a pécsi futball nagy alakjai
Igazi focimatiné volt május 22-én 

Pécsett, a PMSC Öregfiúk csapata 
játszott gálameccset a Magyar Öreg-
fiúk Válogatottal. A gólgazdag, 9 ta-
lálatot hozó meccset végül a pécsiek 
nyerték meg, de a lényeg ezúttal va-
lóban nem a végeredmény volt.

 l Szakács Miklós
Ha leírjuk Kónya Mihály, Palaczky Já-
nos, Megyeri Károly, Bodnár László, 
Tomka János vagy épp Márton Gábor 
nevét, a pécsi foci szerelmeseinek nem 
is nagyon kell többet mondanunk. Ró-
luk szólt ugyanis az a vasárnap délután.
A PMFC csapata, Tiszakécske elleni 
szezonzárója előtt egy igazi gálameccset 
nézhetett meg a város futballszerető 
közönsége. A régi pécsi nagyok, kiegé-
szülve néhány nem olyan régi naggyal 
(Gaál Miklós, Sólyom Csaba, Herbert 
Roland), az igencsak veretes névsorral 
érkező Magyar Öregfiúk Válogatottal 
csaptak össze, és bizony a nemzeti csa-
patban is számos olyan játékos lépett 
pályára, akinek biztosan nem volt szük-
sége GPS-re, hogy ide találjon a Mecsek 
lábához. Legalábbis Fehér Csaba, Tökö-
li Attila és Gera Zoltán esetében joggal 
feltételezhettük ezt.
A derbi kicsit lassan indult be, az első 
félidőben inkább helyzetből volt sok, 

gólból nem annyira. Legalábbis egy 
gálameccsen az 1-1-es eredmény egy 
játékrész alatt azért túlszárnyalható. 
És a szünet után meg is mutatták a 
résztvevők, hogy megy még a gólzápor 
is. A válogatott pécsi különítménye 
ráadásul át is öltözött piros-feketébe, 
igaz, eleinte úgy tűnt, hogy ez nem lesz 
perdöntő, sőt. 
Az öregfiúk válogatott gyorsan lőtt 
ugyanis kettőt a második félidő ele-
jén – 1-3-tól kezdve azonban bein-
dult a PMSC-henger, futószalagban 
jöttek a hazai gólok. A félidő előtt 
címeres mezben a Sólyom Csaba 
kapuját bevevő Tököli Attila pécsi 
felsőben még kettőt vágott, de beta-
lált Fehér Csaba (az ő gólját Megyeri 
pazar cselei előzték meg) és a legna-
gyobb ovációt okozva Gera Zoltán is 
– azért még így, az aktív játéktól már 
visszavonulva is jó volt látni pécsi 
mezben Gerzsont.

A legendák csatája végül 
legendásnak mondható, 
6-3-as végeredménnyel 

zárult. 

Azonban a legnagyobb taps a lelátó-
ról a lefújás után érkezett. A PMFC 

ugyanis bepótolta egy régi elmara-
dását, és méltóképpen elbúcsúztatta 
a klub korábbi kiváló játékosai közül 
Tököli Attilát, Fehér Csabát, Márton 
Gábort és Gera Zoltán. Sőt, az egyéb 
elfoglaltságai miatt távol maradó  
Katzirz Béla és Dárdai Pál is megkapta 
a megérdemelt ujjongást.

Végezetül Mészáros Ferencet is kö-
szöntötték – a pécsiek korábbi játékosa 
és edzője meg is érdemelte a gratulá-
ciót, oroszlánrészt vállalt abban, hogy 
létrejöhetett május 22-én, délután, régi 
sztárokkal, remek cselekkel, pazar gó-
lokkal. Bónuszként ráadásul még az 
idő is csodás volt.

PMSC Öregfiúk–Magyar Öregfiúk Válogatott 6-3 (1-1)
Gálameccs. Pécs, 1000 néző. V.: Ábrahám Attila (Vörös, Georgiu).
PMSC Öregfiúk: Sólyom – Kónya M., Szabados, Palaczky, Gaál M. – Lehota, 
Orlovics, Kulcsár, Vén – Gállfy, Gyánó. Edző: Mészáros Ferenc.
Cserék: Bodnár, Gera, Tököli, Márton, Fehér Cs., Herbert, Tomka, Kovács F.
Magyar Öregfiúk Válogatott: Vida – Fehér Cs., Márton, Nyilas, Madar – 
Rósa D., Pisont – Tököli, Gera, Waltner – Wukovics. Szövetségi kapitány: 
Gellei Imre.
Cserék: Kiss T., Szabó K., Horváth B., Egressy, Sipos J.
Gólok: Gyánó (30.), Tököli (43., 57.), Fehér Cs. (49.), Gera (55.), Gálffy 
(60.), illetve Tököli (13.), Kiss (33.), Madar (39.)
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Ügyeleti ellátás Pécsen
Baleseti ügyelet – PTE Klinikai Központ

+36 72/536-000 • 7624 Pécs, Ifjúság útja 13. 

Felnőtt háziorvosi ügyelet – PTE Klinikai Központ

+36 72/515-104 • 7624 Pécs, Ifjúság útja 13.  
hétköznap 15.00–07.00; szombat, vasárnap és ünnepnapokon 0–24 óráig 

Gyermek háziorvosi ügyelet – Gyermekklinika

+36 72/515-104 • 7621 Pécs, József Attila utca 7. 
hétköznap 15.00–07.00; szombat, vasárnap és ünnepnapokon egész nap 

Fogászati ügyelet

+36 72/535-901 • 7621 Pécs, Dischka Győző utca 5. 
szombat, vasárnap és ünnepnapokon 07.00–17.00

Állatorvosi ügyelet

Pécsi Járási ügyelet és megyei kijáró állatorvosi ügyelet. Az ügyeleti szolgá-
latot sürgős, életveszélyes esetek ellátására tartják fent. Az ügyeleti ellátás 

felárral történik.
A Pécsi Járási ügyelet és a megyei kijáró állatorvosi ügyelet elérhetősége: 

+36 30/970-5419 • szombat–vasárnap 08.00–20.00
A Hársfa úti állatorvosi rendelő elérhetősége: 

+36 30/202-6492 • 7627 Pécs, Hársfa út 27. • szerdánként 18.00–22.00
További elérhetőségek a megye állatorvosi ügyeleteihez: baranyaugyelet.hu

Gyógyszertári ügyeletek

Pécsen tíz gyógyszertár látja el heti váltásban, hétfő zárástól a következő 
hétfő nyitásig az ügyeletet. Emellett hétvégén és hétközi ünnepnapokon 

további gyógyszertárak is ügyeletet tartanak.
További részletek a patikavilag.hu és a pecs.hu oldalon olvashatók.

Karbantartó-udvaros-kisegítő munkatársat keres a Pécsi Kulturális Köz-
pont. A munkavégzés helye: 7633 Pécs Dr. Veress E. u 6. 

Feladatok: az intézmény körüli összes teendő, fűnyírás, zöldhulladék ösz-
szegyűjtése, belső és külső javítási munkák, karbantartási feladatok, ren-
dezvények alkalmával teremberendezés és visszarendezés, nagyrendezvé-
nyeken, kitelepüléseken a helyszín előkészítése, berendezések elhelyezése, 
majd bontása, elpakolása.

Elvárások: bármilyen szakmunkás bizonyítvány, ami karbantartáshoz 
alkalmas (víz-, villanyszerelő például); magyar állampolgárság; büntetlen 
előélet; felelős cselekvőképesség; önálló munkavégzés; foglalkozás-egész-
ségügyi alkalmasság; előnyt jelent a minimum egyéves gyakorlat.

Amit kínálnak: határozatlan idejű munkaviszony, teljes munkaidő – heti 
40 óra, bér az MT alapján, változatos, érdekes munka, lendületes csapat, 
kedvezményes nyaralási lehetőség.

Az igazgato@pecsikult.hu e-mail-címen önéletrajz, bizonyítványmásola-
tok és 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány csatolásával június 
3-ig lehet jelentkezni.

A pályázat elbírálásának határ ideje: június 10.

Munkakör betölthetőségének időpontja: június 15. napjától.

Egyéb információ: a pályázati kiírással kapcsolatban további információ 
Árvai Szilviától kérhető a 36/30-482-9884 telefonszámon.

A pályázat kiírója fenntartja a jogot az eljárás érvénytelenítésére.

Álláspályázat

Állandó véradási lehetőség: Pécsi Regionális Vérellátó Központ (Pacsirta 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 Egész héten virágot kapnak a véradók a készlet erejéig a mán-
fai Muskátli kertészet jóvoltából!
Külső véradás: AutoCity Skoda (Schroll József út 3.), június 1., 10.30–
12.00 • PTE ÁOK Aula (Szigeti út 12.), június 2., 10.00–12.00 • Anikó Utcai 
Óvoda Gyermeknap (Anikó utca 3.), június 3., 15.00–17.00
Véradásokról: ovsz.hu; voroskereszt.hu; veradas.hu

A Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § 
alapján pályázatot hirdet a Városközponti Óvoda gyógypedagógus-logo-
pédus munkakör 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: az óvodai neveléshez kapcsolódó SNI igényű gyermekek gyógype-
dagógiai fejlesztése, logopédiai ellátása.

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

Pályázati feltételek: főiskola, gyógypedagógus-logopédus, magyar állam-
polgárság, büntetlen előélet, erkölcsi bizonyítvány az állás betöltésekor, 
foglalkozás-egészségügyi alkalmasság.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: végzettséget és 
szakképesítést igazoló dokumentum másolata.

A munkakör legkorábban 2022. szeptember 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. június 21.

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./313-1/2022, valamint a munkakör megnevezé-
sét: gyógypedagógus-logopédus.

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. június 22.

Helyi egyedi és területi védelem alatt álló, valamint a műemléki jelentőségű 
területen található épületek közterültről feltáruló homlokzatai felújításá-
nak támogatására írtak ki pályázatot.
A pályázat célja, hogy Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata pénzügyi 
támogatást biztosítson a kiíráshoz tartozó térképen lehatárolt területen 
álló és a város településképi védelméről és a helyi építészeti-műszaki terv-
tanács működtetéséről szóló 5/2019. (I. 29.) önkormányzati rendelet 1. és 
2. mellékletében meghatározott, helyi egyedi és területi védelem alatt álló, 
valamint a műemléki jelentőségű területen található épületek homlokzat-
felújítási munkálatainak elvégzéséhez. 
A részletes pályázati kiírás és az érintett ingatanok területi lehatáro-
lása letölthető a gov.pecs.hu oldal tájékoztatók menüpontjában!

Véradások május 30. – június 3.Álláspályázat

Homlokzatfelújítás 2022 
– íme a pályázati felhívás 
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Pécs M. J. Város Közgyűlésének alábbi önkormányzati rendeletei 2022. má-
jus 20. napján léptek hatályba:
15/2022. (V.19.) Ör. a Város 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról;
16/2022. (V.19.) Ör. az egészségügyi alapellátásról és körzeteinek meg-
határozásáról szóló 5/2017. (I.23.) önkormányzati rendelet módosításáról;
17/2022. (V.19.) Ör. az önkormányzati ingatlanok vagyoni jellegének 
megváltoztatásáról szóló 45/2011. (IX.27.) önkormányzati rendelet módo-
sításáról;
18/2022. (V.19.) Ör. a Vegyipari Gépészeti Technikum, a Vegyipari és 
Vegyipari Gépészeti Szakközépiskola és a Hevesy György Műszaki Szakkö-
zépiskola emléktáblájának elhelyezéséről.
A közgyűlés által hozott rendeletek és határozatok a gov.pecs.hu oldalon 
érhetők el.

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése május 31-én (kedd) 9 
órai kezdettel rendkívüli ülést tart a Városháza nagytermében, a Széchenyi tér 
1. szám alatt. A közgyűlés nyilvános, azon bármely állampolgár jelen lehet.

Rendeletek

Közgyűlés
Pécs Megyei Jogú Város Jegyzője felhívom a hátrányos helyzetű és rend-
szeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, halmozottan hátrányos 
helyzetű gyermek szülőjének, törvényes képviselőjének a figyelmét arra, 
hogy a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi 
XXXI. tv. 21/C. §-a alapján a települési önkormányzat jogszabályi kötele-
zettségének eleget téve gyermeke számára (18 éves korig) a nyári tanítási 
szünet időtartamának 43 munkanapján szünidei gyermekétkeztetést bizto-
sít, melynek keretében déli meleg étel elvitelére lesz lehetőség június 16-tól 
augusztus 15-ig.
A nyári szünidei gyermekétkeztetés iránti kérelmet ügyfélfogadási időben 
(hétfő: 13.00–17.00, szerda: 8.00–12.00 és 13.00–17.00) Pécs Megyei Jogú 
Város Polgármesteri Hivatala Kulturális és Népjóléti Főosztály területileg 
illetékes szociális központjainál lehet benyújtani – lehetőség szerint – a 
nyári szünet megkezdése előtt (június 13-ig), annak érdekében, hogy már 
az első naptól étkezésben részesüljön a gyermek. A kérelmeket a szünet 
időpontjától függetlenül, folyamatosan fogadják a területi szociális köz-
pontokban.

Az ügyintézés helye: 
• I. sz. Területi Szociális Központ 

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

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

7633 Pécs, Esztergár Lajos utca 19. – 72/535-213

A szünidei gyermekétkeztetés helyszínei:
A) Az általános iskolás, és 18 éves korig a középiskolás korú, az intézményi 
jogviszonnyal nem rendelkező óvodás korú, valamint a szünidőben zárva 
tartó nem önkormányzati fenntartású óvodába járó óvodáskorú gyermek 
esetében:

az I. számú Területi Szociális Központ ellátási területén (keleti 
városrész):

• Pécsi Meszesi Általános Iskola (7629 Pécs, Komlói út 58.),

a II. számú Területi Szociális Központ ellátási területén (Kertvá-
ros):

• Pécsi Apáczai Csere János Általános Iskola, Gimnázium, Kollégium, 
Alapfokú Művészeti Iskola (ANK) (7632 Pécs, Apáczai Csere János krt. 
1.), 

a III. számú Területi Szociális Központ ellátási területén (belváros 
és Uránváros):

• Pécsi Köztársaság Téri Általános Iskola (7623 Pécs, Köztársaság tér 1.), 
valamint a

• Pécsi Éltes Mátyás Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, 
Speciális Szakiskola és Kollégium (7633 Pécs Építők útja 9.).

B) Az intézményi jogviszonnyal nem rendelkező bölcsődés korú, valamint 
a nem önkormányzati fenntartású bölcsődébe járó gyermek esetében:
az I. számú Területi Szociális Központ ellátási területén (keleti vá-
rosrész):
• Hétszínvirág Bölcsőde (7629 Pécs, Pákolitz I. u. 32.),

a II. számú Területi Szociális Központ ellátási területén (Kertváros):
• Csoda Bölcsőde (7632 Pécs, Apáczai Csere János krt. 1.),

a III. számú Területi Szociális Központ ellátási területén (belváros és 
Uránváros):
• Zöldliget Bölcsőde (7623 Pécs, Köztársaság tér 1.) (A bölcsőde energe-

tikai felújítása miatt az igénybevételre jogosult a 7633 Pécs, Gosztonyi 
u. 1. szám alatt található Fészek Bölcsődében veheti át az életkornak 
megfelelő előrecsomagolt készételt.)

Pécs, 2022. május 18. Dr. Lovász István

Szünidei gyermekétkeztetés

A Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § 
alapján pályázatot hirdet a Keleti Városrészi Óvoda Dr. Majorossy Imre 
Utcai Tagóvodája tagóvoda-vezető (magasabb vezető) beosztás ellátására. 
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkal-
mazotti jogviszony. A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő 
A vezetői megbízás határozott időre, 2022. augusztus 16. – 2027. július 31-
ig szól. 
A munkavégzés helye: Baranya megye, 7621 Pécs, Dr. Majorossy Imre 
utca 10. 
A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges 
feladatok: óvodapedagógusi feladatain túl szervezi, irányítja, ellenőrzi a 
tagóvoda pedagógiai, tanügyi feladatait és a dolgozók feladatellátását. Biz-
tosítja a szakszerű és törvényes működést, a gazdálkodási feladatokhoz tar-
tozó adatszolgáltatásban együttműködik az intézményvezetővel. 
Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a 
Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelke-
zései az irányadók. 
Pályázati feltételek: főiskola, óvodapedagógus/közoktatás-vezetői szak-
vizsga, óvodapedagógusi munkakörben végzett szakmai gyakorlat – leg-
alább 5 év feletti szakmai tapasztalat, felhasználói szintű informatikai 
rendszerismeret, magyar állampolgárság, büntetlen előélet. Egészségügyi 
alkalmasság. A pályázó nyilatkozata arról, hogy hozzájárul a személyes 
adatainak, a pályázattal kapcsolatos kezeléséhez. 
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: szakmai önélet-
rajz, a végzettséget igazoló dokumentumok másolata, erkölcsi bizonyít-
vány. A pályázó 5 évre szóló vezetési programja. 
A beosztás legkorábban 2022. augusztus 16. napjától tölthető be. 
A pályázat benyújtásának határideje: 2022. június 27. 
A pályázatok benyújtásának módja: elektronikus úton Tóth Zsuzsanna 
részére a keletiovi.allas@gmail.com e-mail-címen keresztül.
A pályázat elbírálásának határideje: 2022. július 27. 

Álláspályázat
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A Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § 
alapján pályázatot hirdet a Városközponti Óvoda óvodapedagógus mun-
kakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkal-
mazotti jogviszony. A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.

A munkavégzés helye: Baranya megye, 7624 Pécs, Bornemissza Gergely 
utca 3.

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.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: végzettséget iga-
zoló dokumentum másolata.

A munkakör betölthetőségének időpontja: a munkakör legkorábban 
2022. augusztus 16. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. június 25.

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./320-1/2022, valamint a munkakör megnevezé-
sét: óvodapedagógus.

Az intézményvezető munkáltatói jogkörében dönt. A pályázat kiírója fenn-
tartja a jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa.

A pályázat elbírálásának határideje: 2022. június 26.

A Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § 
alapján pályázatot hirdet a Keleti Városrészi 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, a végzettséget igazoló dokumentumok másolata, erkölcsi bizonyít-
vány. 

A munkakör betölthetőségének időpontja: a munkakör legkorábban 
2022. augusztus 16. napjától tölthető be. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. június 27. 

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

A pályázat elbírálásának határideje: 2022. július 27. 

Az intézményvezető munkáltatói jogkörében dönt. A pályázat kiírója fenn-
tartja a jogot a pályázati eljárás érvénytelenítésére.

A Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 
törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet a Keleti Város-
részi Óvoda Pákolitz István Utcai Tagóvodája tagóvo-
da-vezető (magasabb vezető) beosztás ellátására. 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozat-
lan idejű közalkalmazotti jogviszony 

A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő. A vezetői 
megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott idő-
re, 2022. szeptember 1. – 2027. július 31-ig szól. 

A munkavégzés helye: Baranya megye, 7629 Pécs, Pá-
kolitz István utca 34. 

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással 
járó lényeges feladatok: óvodapedagógusi feladatain 
túl szervezi, irányítja, ellenőrzi a tagóvoda pedagógiai, 
tanügyi feladatait és a dolgozók feladatellátását. Bizto-
sítja a szakszerű és törvényes működést, a gazdálkodási 
feladatokhoz tartozó adatszolgáltatásban együttműkö-
dik az intézményvezetővel. 

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

Pályázati feltételek: főiskola, óvodapedagógus/köz-
oktatás-vezetői szakvizsga, óvodapedagógusi munka-

körben végzett szakmai gyakorlat – legalább 5 év fe-
letti szakmai tapasztalat, felhasználó szintű Internetes 
alkalmazások, magyar állampolgárság, büntetlen előé-
let. Egészségügyi alkalmasság. A pályázó nyilatkozata 
arról, hogy hozzájárul a személyes adatainak, a pályázat-
tal kapcsolatos kezeléséhez. 

Elvárt kompetenciák: a feladatok hatékony szervezése, 
a dolgozók irányítása. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolá-
sok: szakmai önéletrajz, a végzettséget igazoló doku-
mentumok másolata, erkölcsi bizonyítvány. A pályázó 5 
évre szóló vezetési programja. 

A beosztás betölthetőségének időpontja: a beosztás a 
pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. június 27. 

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

A pályázat elbírálásának határideje: 2022. július 27. 

Az intézményvezető munkáltatói jogkörében dönt.  
A pályázó fenntartja a jogot, hogy a pályázati eljárást 
eredménytelennek nyilvánítsa. 

Álláspályázat Álláspályázat

Álláspályázat
Pécs Megyei Jogú Város Önkor-
mányzata a kiemelkedő tanulmá-
nyi, kutatási eredményeket elérő, 
szakmájuk területén kimagasló 
sikereket felmutató, valamint a 
nemzetiségi értékek átörökíté-
sében elkötelezett tevékenysé-
get folytató tanulók és hallgatók 
iránti elismerés céljából pályáza-
tot hirdet a Pécs Város Tanulói és 
Hallgatói Díjainak elnyerésére.

A pályázat részletes feltételei 
megismerhetők a pecsma.hu, a 
gov.pecs.hu, valamint a pecs.hu 
honlapokon.

A pályázatok benyújtásának ha-
tárideje június 15-e. 

A pályázati űrlap a megjelölt 
honlapokról tölthető le. 

A pályázati kiírással kapcsolato-
san további információt Major 
Tünde Kármen köznevelési ügy-
intéző nyújt a +36 72/533-857-es 
telefonszámon.

Pályázat
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LAKÁS
Eladó ingatlanokat keresünk 

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

www.kosaingatlan.hu

Kertvárosi, 2 szobás, 52 nm-es, 
műanyag ablakos, erkélyes panellakás 
24,9 MFt. Telefon: 06/30/929-9180
Pécs belvárosában 54 nm-es, 
2 szoba, konyha, étkezős, felújított, 
erkélyes téglalakás kert használattal 
34,9 MFt. Telefon: 06/30/929-9180
Kertvárosi, 2-2,5 szobás lakást 
vennék. Telefon: 06/70/304-8038
Stadion utcában 52 nm-es lakás 
eladó. Telefon: 06/70/318-4000
Perczel utcában 43 nm-es lakás 
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.

Energetika. Telefon: 06/70/318-4000
Endresz Gy. utcában 47 nm-es lakás 
eladó. Telefon: 06/70/318-4000
Pécsi, önkormányzati, belvárosi, 
44 nm-es lakásomat 2 szobásra 
elcserélném, akár Kertváros, 
Uránváros. Telefon: 06/30/652-6962

INGATLAN
Igényes családi házat vennék. 
Telefon: 06/70/318-4000

Pécsett, a Bródy Sándor 
utcában 4 szobás, 150 nm-es, 

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

Pécs és környéki eladó 
ingatlant keresek készpénzért. 
Telefon: 06/30/929-9180
Pécs-Vasason, 2 szintes, 150 nm-es, 
felújítandó ház. Ár: 13,5 MFt. 
Telefon: 06/30/929-9180

ELADÓ GARÁZST KERESEK.
06/70/304-8038

Műszaki főiskolától 200 m-re 
4 szobás, kettő 16 nm-es zöldre 
néző terasszal, 16 nm télikert, 
pince, előtér+boltíves pince, 
füvesített kerttel, Barackvirág u-i 
kijárattal. Telefon: 06/30/268-7814

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

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

TOLNAI KERT lakópark

Eladnám vagy elcserélném 2 szobás 
ingatlanom osztatlan területtel. Ár: 
18,5 MFt. Telefon: 06/20/367-1564

BÉREL-KIAD
Külföldi cég részére kiadó házat 
keresek. Telefon: 06/70/318-400
Albérletet keresek, minden megoldás 
érdekel. Telefon: 72/214-066

Pécsett 100 nm-es műhely kiadó. 
Telefon: 06/30/781-8627
Kertvárosi garzon bútorozva 
egyedülállónak kiadó. Ár: 
65.000 Ft+rezsi+2 hó kaució. 
Telefon: 06/30/781-8627
Pécsett 2 szobás házrész bútorozva 
kiadó. Ár: 63.000 Ft+rezsi+2 hó 
kaució. Telefon: 06/30/530-5007
Pécsi, összkomfortos, gázfűtéses 
garzon kiadó. Iár: 60 EFt/hó. 
Telefon: 06/70/781-7657
Szlivennél, családi háznál 
garázs raktározásra kiadó. 
Telefon: 06/20/310-9556

GÉPJÁRMŰ
Roncsautó vétel, hibás, törött. 
Telefon: 06/30/099-4254

ÁLLÁS
Szorgalmas női vagy férfi 
munkatársat keres az Egerági 
Kertészet, könnyű fizikai munkára, 
betanítással, hosszú távra. 
Versenyképes jövedelem, utazási 
támogatás. Telefon: 06/20/209-4209
Plázába keresünk pultost, 
diszpécsert, konyhai kisegítőt, 
szakácsot. Telefon: 06/30/456-4347 

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

Pécsi, nemdohányzó hölgy 
hívását várom 69 éves korig. 
Telefon: 06/30/956-9022
78 éves, pécsi férfi, szerény 
anyagi helyzettel keres egyszerű, 
megértő, nemdohányzó élettársat. 
„Együtt jobb” jeligére a Tüke 
irodába, Széchenyi tér 1. sz.

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)

SZOLGÁLTATÁS
Szobafestés, mázolás, tapétázás 
fóliázással, bútormozgatással, 
takarítással, anyagbeszerzéssel 
precíz munka, reális áron. 
Telefon: 06/70/271-4846
Sövénynyírás, bozótirtás, 
telektisztítás. Telefon: 06/20/339-3645
Veszélyes és bármilyen fa 
kivágása, gallyazása garanciával. 
Fiatalítás, fagondozás. Telefon: 
72/213-056, 06/20/339-3645
Asztalosmunkák: készítés, javítás, 
zárcsere. Telefon: 06/20/574-9168
Fűnyírás, bozótirtás, telektisztítás, 
veszélyes fakivágás hulladék 
elszállítással. Telefon: 06/20/511-7456

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 • szer-
kesztőség: 7621 Pécs, Király u. 27. • e-mail: info@pecsma.hu • 
nyomdai munkálatok: Mediaworks Hungary Zrt., • Nyomda címe:  
1225 Budapest, Campona utca 1. • Felelős vezető: Szabady Balázs nyomda 
igazgató. • Megjelenik 68 000 példányban.

HIRDETÉS • újsághirdetés vagy pr-cikk esetén ajánlatkérés a hirdetes@pecsma.hu e-ma-
il-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: hir-
detes@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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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

SZŐNYEGTISZTÍTÁS
rojtfehérítés, szegélyjavítás 

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

KÁRPITTISZTÍTÁS

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
Veszélyes fakivágás, fűnyírás, 
bozótirtás. Telefon: 06/70/508-3308
Veszélyes fák szakszerű kivágása 
alpintechnikával, garanciával, 
koronázása, fa beszámítása, hulladék 
elszállítással. Telefon: 06/70/500-7033
Gyógypedikűr. Telefon: 
06/30/617-2003

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

Klímatelepítés-karbantartás.
Mercz Klíma • 06/30/553-7206

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

Operációkra, műtétekre felkészítés 
eredménnyel. 06/20/613-7017

Üvegezés, pótgittelés. 
Telefon: 06/30/908-0265
Csőtörés, dugulás elhárítás, 
vízvezetés-szerelés. Telefon: 
06/20/298-4206
Fűkaszálást vállalok. 
Telefon: 06/20/595-1757

Festést, mázolást vállalok 
rövid határidőn belül. 

06/30/134-9187

Pécsett éjszakai őrzést, ügyeletet 
vállalok. Telefon: 06/30/531-0492
Redőny, szúnyogháló, szalagfüggöny, 
új megrendelések, javítás, gurtni 
csere. Telefon: 06/70/324-5476
Mindenféle háztartási gépek, 
kések, ollók, kerti fűnyírók, kerti 
szerszámok gyors, szakszerű 
élezése. Telefon: 06/30/916-4248
Sövénynyírás, fűnyírás, kaszálás, 
metszés, permetezés, fakivágás, 
bozótirtás, elhanyagolt telkek, 
kertek teljes körű rendbetétele. 
Telefon: 06/70/500-7033
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
Jóslás, rontáslevétel, auraerősítés. 
M. Zsóka Pécs, Citrom u. 2-6. 
I. em. 5. Bejelentkezés előny. 
Telefon: 06/20/287-0135
Vízvezeték-szerelés, 
csőtörés-, dugulás elhárítás. 
Telefon: 06/70/215-9583
Napellenző, ponyvacsere, javítás, 
reluxa, roletta, harmonikaajtó 
készítés. Telefon: 06/30/993-3064
Kőműves és bádogos munkát 
forrasztással, garanciával vállalok. 
Telefon: 06/30/341-3165
Víz-, gáz-, fűtés. Telefon: 
06/20/418-1128
Szobafestés, mázolás 
bútormozgatással, takarással, 
sajátkezű munkavégzés, 
díjmentes árajánlat. Telefon: 
72/425-618, 06/20/989-3906

KÖNYVELÉS, ADÓBEVALLÁS
Elmaradt könyvelés pótlása, 

önellenőrzés. 06/20/9332-546

Festést-mázolást vállalok rövid 
határidőn belül. Telefon: 
06/30/134-9187
Eszter masszőr. Pécs, Megyeri út 
26/1. Telefon: 06/20/471-7628
Kádfelújítás. Telefon: 06/70/548-9372
Dugulás-elhárítás, vízvezeték-
szerelés, wc-, mosdó, mosogató, 
csaptelep javítások kiszállási díj 
nélkül. Szabó Sándor. Telefon: 
72/444-073, 06/70/310-8435
Gurtni csere, faredőny-javítás. 
Telefon: 06/30/859-8118

Favágás alpintechnikával, 
emelőkosárral, fűnyírás, 
bozótirtás, sövénynyírás, 
cégeknek egyéb munkák. Várhelyi. 
Telefon: 06/20/371-7019

Fűnyírást, bozótirtást, zöld terület 
kezelését, kedvező áron vállalom. 
Telefon: 06/30/171-7762
Családi házak homlokzati 
hőszigetelése. Telefon: 06/20/442-7602
Villanyszerelés, hibakeresés. 
Telefon: 06/30/340-8824

Mosógépek, hűtőgépek 
javítása garanciával. 

06/20/944-4233

Kályhás! Vas, cserépkályha, kandalló 
munkák (vízteres is). Telefon: 
06/70/259-7618
Sejtszintű kezelések kristályok, 
ásványok DNA eredménnyel. 
Telefon: 06/20/613-7017
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
Fürdőkád-felújítás kívánt színben, 
garanciával. Telefon: 06/30/259-7123
Parkettacsiszolás, parkettázás, PVC-
padlózás. Telefon: 06/30/227-7427
Veszélyes hulladék elszállítás, 
minden, ami veszélyes hulladék 
elszállítom. Rossz műszaki 
cikkek, hullámpala, stb. 
Telefon: 06/30/114-0073
Fodrász házhoz megy, Ildi. 
Telefon: 06/70/582-0720
Lomtalanítást vállalok, szemét 
elhordását, teljes ház kipakolását 
pincétől a padlásig, udvarok 
takarítása, kisebb-nagyobb 
munka, pl. kerítésépítés, bontás, 
tereprendezés, fűnyírás, térkövezés, 
stb. Hívjon bizalommal! Ingyenes 
kiszállással. Telefon: 06/30/099-4254
Cipzárbevarrás, nadrág-, 
szoknyafelvarrás, egyéb. 
Telefon: 06/30/519-0885

VEGYES
Eltartási szerződést kötnénk idős 
személlyel. Telefon: 06/30/972-0596
Kád, mosdókagyló, zuhanytálca, 
csempe felújítása. Telefon: 
06/30/294-0144
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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
Vásárolok régi roncsokat forgalomból 
kivont, adásvételivel. Agancsokat, 
horgászbotokat. Hulladék vasakat, 
lomtalanítást is. Hívj bizalommal! 
Háry Ferenc. Telefon: 06/70/211-9070

Zsolnay és Eozin, Herendi 
Arany, Ezüst felvásárlás

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

Hagyatékot vásárolok, lomtalanítás 
ingyenes. Telefon: 06/30/341-3165
Lomtalanítást vállalok és 
felvásárolok hagyatékot, 
régiséget, minden érdekel. 
Telefon: 06/20/367-1564
Női hajat veszek! Le is vágom. Házhoz 
megyek. Telefon: 06/20/456-2040

Ceragem jádeköves masszázságy 
eladó hőtakaróval. Ár: 200 EFt. 
Telefon: 06/20/586-4833
Régiséget, hagyatékot, 
feleslegessé vált tárgyait 
megvásárolom. Lomtalanítás 
pincétől a padlásig. Lakatos 
János. Telefon: 06/70/309-9706
Lomtalanítást vállalok. 
Telefon: 06/20/595-1757
Ingyen lomtalanítás, tejes ház 
kipakolását vállalom, valamint 
mindenféle szemét elszállítását. 
Telefon: 06/30/114-0073
Vásárolok több mennyiségben 
könyveket. Telefon: 06/30/905-5776

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

Erre vártak az autósport 
szerelmesei: június végén 
Mecsek Rallye!

Június 23–25. között újra felbőgnek a motorok a Mecsekben! A remek 
hangulatú 2021-es esemény után – melyet nem mellesleg a Magyar 

Nemzeti Autósport Szövetség az év versenyének választott – a szervezők 
célja idén is a versenyzők és a közönség kiszolgálása a továbbfejlesztett 
programmal.

 l PécsMa.hu
Ahogy azt Péterffy Attila, Pécs polgármestere a verseny fővédnökeként kö-
szöntőjében megfogalmazta, a hazai autósport egyik legnagyobb, több mint 
fél évszázados múltra visszatekintő eseménye nem csak a sportolóknak és 
a rajongóknak fontos, a városnak is, hiszen a júniusi rali-hétvégén mindig 
felpezsdül az élet Pécsett, sokan látogatnak el a viadal miatt ide.
A város ezért ezúttal is elkövet mindent, hogy az ide látogatók elégedettek 
legyenek: a pécsi főtéren színes programokkal várnak mindenkit, de külön-
legességekkel is készülnek, Pécs zöldtörekvéseinek jegyében például elektro-
mos autók is szerepet kapnak majd az előfutók között.
Emellett mint az már hagyomány, a hazai ralibajnokság versenyzői mellett 
idén is Pécsre érkeznek a Historic Európa-bajnokság legjobbjai autócsodá-
ikkal.

Sőt, ez lesz az egyetlen hazai rendezésű Eb-futam 
a teljes versenynaptárban.

A 2022-es 55. Mecsek Rallye-n lesz pályabejárás, teszt, majd pénteken rajtce-
remóniával és 2 pálya 2 alkalommal történő teljesítésével kezdődik az igazi 
verseny, amely szombaton három helyszínen 6 gyorsasági szakasszal zárul a 
Széchenyi téri céldobogón.  Fotó: 54. Mecsek Rallye Facebook

A rali-hétvégén felpezsdül az életA rali-hétvégén felpezsdül az élet
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