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Díjak, posták, temetők: évet nyitott a közgyűlés 
Idei első ülését tartotta janu-

ár 24-én a pécsi közgyűlés.  
A képviselők döntöttek a két 
éve átadott Füzes dűlői nap-
elemparkról, hogy végre mű-
ködni tudjon, új városi kitünte-
tésekről határoztak, és persze 
éles politikai viták is kialakul-
tak. Összefoglaltuk a főbb tör-
ténéseket.

 l Nimmerfroh Ferenc

Új kitüntetések
Két új városi kitüntetésről is 
döntöttek a képviselők, pon-
tosabban csupán az egyik új, a 
másik „csak” új nevet kapott és 
némileg módosultak odaítélésé-
nek feltételei. Utóbbinak, az ön-
kormányzat szociális díjának ed-
dig Pécs egykori polgármestere, 
Esztergár Lajos volt a névadója, 
de mivel az ő szerepe a máso-
dik világháború idején vitatott, 
egy ideje már érett, hogy a díj 
új nevet kap. A kitüntetés neve 
a közgyűlés döntése nyomán Ba-
likó Zoltán-díj lesz. Balikó Zol-
tán evangélikus lelkész a pécsi 
közgyűlés képviselője volt 1990 
és 1994 között, 1995-ben Pro 
Civitate Díjat kapott. A Bogdán 
János-díjat azok a pécsiek kap-
hatják, akik sokat tettek a helyi 
romákért. Bogdán János Európa 
első cigány iskolaigazgatója, a 
Gandhi Gimnázium egyik alapí-
tója volt, szívügyének tartotta a 
cigányság felemelkedését.
Auth István (DK – Pécs Jö-
vője) nemzetiségi tanácsnok a 
vita során elmondta: a Bogdán 
János-díjat nem romák is meg-
kaphatják.

Változások 
a temetőben
Módosította a közgyűlés a te-
metkezésről és a temetők rend-
jéről szóló rendeletet. A főbb 
változások:

 ÄAz urnacsarnok megváltá-
sának időtartama lecsökken 
60-ról 25 évre.
 Ä Exkluzív sírhelyek kialakítá-
sára is lesz lehetőség.

 Ä Szelektíven kell gyűjteni a 
temetőben keletkezett hulla-
dékot.

 ÄA sírhelyen kívül ültetett vagy 
nem ültethető növényeket az 
üzemeltető előzetes értesítés 
nélkül eltávolíthatja és a fel-
merült költségeket érvénye-
sítheti.

 ÄA gondozatlan sírokat eddig 
díjmentesen tartotta karban 
az üzemeltető, a továbbiak-
ban a sírhely felett rendel-
kező anyagi hozzájárulása 
szükséges.

 ÄVáltozik a sebességhatár 5 ki-
lométer/óráról 20 kilométer/
órára növekszik.

Csizmadia Péter, a Fidesz frak-
cióvezetője szerint a legnagyobb 
probléma az, hogy áldatlan álla-
potok alakultak ki a temetőkben, 
sok a panasz, és nem csak a köz-
ponti temetőben. Azt kérte, havi 
ellenőrzést végezzenek a temetők-
ben és készítsenek jelentést erről. 
Konkrét esetet is említett: a pécsi 
56-os hős, Debreczeni László te-
metése olyan körülmények között 
történt, amiért szégyellte magát, 
derékig érő gaz volt a temetőben.
Horváth Tamás (Öt Torony – 
Pécs Jövője) arról beszélt, hogy 

részt vett Debreczeni László te-
metésén, és semmilyen negatí-
vumot nem tapasztalt.

Ruzsa Csaba 
alpolgármester 

kijelentette, Csizmadia 
nem mond igazat. 

Elmondta: heti jelentés érkezik 
a temetőkből az elvégzett mun-
kákról. A fideszes politikust be-
járásra invitálta: nézze meg saját 
szemével, mi a helyzet a sírker-
tekben. 
Péterffy Attila polgármestertől 
szót kapott Meixner Barna, a 
temetőket üzemeltető Biokom 
ügyvezetője, aki elmondta: a le-
hető legtöbb fejlesztést próbálják 
megvalósítani a Rauch János 
Sírkertmegújítási Program ke-
retében.

Példákat is mondott:
 ÄA csapadékelvezetés megújí-
tása, ahol erre szükség volt.

 ÄA járdák egy részének meg-
újítása.

 ÄA ravatalozó előtti lépcsősort 
is felújítják.
 Ä Elkészült egy exkluzív urna-
fal.

A munkák nem állnak meg, idén 
is több fejlesztést terveznek, pél-
dául a leromlott állapotú kerí-
tést és az úthálózatot is rendbe 
akarják tenni, plusz új honlapon 
is dolgoznak, aminek része lesz 
egy temetői webshop létrehozá-
sa is.
Ágoston Andrea (Öt Torony 
– Pécs Jövője) szerint az egy-
másra mutogatás helyett észre 

kellene venni, hogy „közös fe-
lelősségünk van ebben a kérdés-
ben”. Emlékeztetett: 2020-ban a 
patacsi temetőt civil akció kere-
tében tették rendbe.

Újranyitott posták
Döntött a közgyűlés arról is, 
hogy a Magyar Posta által bezárt 
tíz pécsi postából három műkö-
désének finanszírozásába beszáll. 
Ahogy korábbi lapszámunkban 
megírtuk: ezek egyébként már 
január elején újranyitottak. 
Péterffy Attila polgármester 
elmondta: az önkormányzat 
vállalja a teljes éves üzemeltetési 
költség felét a Zsolnay Vilmos 
úti és az Illyés Gyula utcai pos-
ták esetében, míg a hirdi posta 
esetében a teljes éves üzemelte-
tési költséget vállalja.
Siposné Bikali Éva (DK – Pécs 
Jövője) leszögezte: a posták mű-
ködtetése állami feladat lenne. 
Szerinte az államnak a Vodafo-
ne megvásárlása helyett inkább 
a postákat kellett volna nyitva 
tartania. Kijelentette: az uniós 
forrásból létrejött projektek-
hez hasonlóan ki kellene írni a 
három postánál, hogy ezeket a 
pécsi adófizetők pénzéből mű-
ködtetik.

Végre működhet 
a napelempark
A 2020-ban adták át a Füzes 
dűlőbe telepített napelemparkot, 
amit a tervezett akvaparkhoz 
kapcsoltak volna, csakhogy idő-
közben a tervezőasztalon más 
helyszínre került a fürdő. Azóta 
különböző szabályozási, finanszí-
rozási és energiapiaci okok miatt 
nem működik. Az önkormányzat 
végül azt a döntést hozta, hogy 
a napelempark által megtermelt 
energiát a szabad piacon érté-
kesítik, így viszont biztosítania 
kell az eredetileg százszázalékos 
támogatású beruházáshoz a 40 
százalékos önerőt, ami valamivel 
több mint 230 millió forint. 
Péterffy Attila elmondta: olyan 
megoldást akartak találni, hogy 
a most önrészként (vissza)fi-
zetendő összeget ne bukja el a 
város. 
Ruzsa Csaba szerint a befek-
tetett összeg 2-3 éven belül az 
energia értékesítése révén meg-
térülhet, ráadásul a visszafizetett 
támogatásra újra pályázhat majd 
a város egy másik projekthez.Ruzsa Csaba és Péterffy Attila Ruzsa Csaba és Péterffy Attila 
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Spórol, bért emel, fejleszt a város

Február 15-éig elfogadhatják 
a pécsi önkormányzat idei 

költségvetését. Ruzsa Csaba 
gazdaságért felelős alpolgár-
mester lapunknak felvázolta a 
2023-as büdzsé főbb tartalmi 
elemeit. 

 l PécsMa.hu
A hármas fő cél a közszolgálta-
tások üzemeltetése, színvonaluk 
megőrzése, a korábbi önkor-
mányzati vezetéstől örökölt állami 
adósság visszafizetése és a lehető-
ségekhez mért fejlesztések folyta-
tása – jelentette ki Ruzsa Csaba.

Piackövető 
energiaárak
A költségvetés tervezése tavaly 
októberben már megkezdődött, 
mivel a lejáró energiaszerződések 
miatt muszáj volt előre gondol-
kodnia a városvezetésnek. De-
cember elején meg is kötötték a 
piackövető villamosenergia- és a 
gázszerződéseket. Ezek megadják 
a lehetőséget arra, hogy az árak 
esetleges csökkenése szinte azon-
nal megjelenjen az önkormányza-
ti intézmények, cégek számláján is 

– mondta az alpolgármester.

Idén is az a cél, hogy a 
költségvetés pluszban 

zárjon, ahogy 2019 óta 
minden évben. 

A 2019 előtti években mínuszos 
eredmény volt a költségvetésben, 

ami a gyakorlatban túlkölteke-
zést és egyúttal működési hiány-
termelést jelentett. Ez a költség-
vetési gyakorlat szűnt meg 2019 
óta, ezért tudja a város visszafi-
zetni a korábbi városvezetés által 
a napi túlélés és működés érde-
kében felvett, és így megörökölt 
8,5 milliárd forintos állami 
adósságot.

„Abban bízunk, hogy kedvezőbb 
energiaárak lesznek és csökken-
ni fog erről az oldalról a nyomás 
a költségvetésen” – közölte la-
punkkal Ruzsa Csaba.
A városvezetés mást is tett annak 
érdekében, hogy az energiavál-
ság minél kevésbé érintse az 
önkormányzatot, illetve annak 
cégeit, intézményeit. A tavaly 
elfogadott több mint százpon-
tos intézkedési terv célja, hogy a 
teljes önkormányzati szférában 
csökkenjen az energiafelhaszná-
lás. Az alpolgármester elmondta, 
ugyan még nincs végleges szám, 
de az energiafogyasztás egyértel-
műen csökkent. 

Ad, de el is vesz 
az állam
Közben az államtól is érkezett 
segítség: Pécs egymilliárd forint 
energiatámogatást kap a köz-
ponti költségvetésből. Ennél per-
sze jóval többre lenne szükség, 
de bíznak benne, hogy – ameny-
nyiben az indokolt lesz – érkezik 
még idén támogatás ilyen címen. 
Az előzetes kalkulációk alapján 

5,5 milliárddal nőhet idén a vá-
ros intézményei, a közvilágítás 
és a cégei energiaszámlája. A tá-
mogatás így a közvilágítás közel 
milliárdos éves áramszámlájára 
és az intézmények energiakölt-
ségeire megy.
Meg kell jegyezni azonban – tet-
te hozzá az alpolgármester –, 
hogy Pécs tavaly 1,4 milliárd fo-
rintot fizetett úgynevezett szoli-
daritási hozzájárulásként a köz-
ponti költségvetésbe. Idén egy új 
számítási képlet bevezetése mi-
att ez a befizetési kötelezettség 
gyakorlatilag duplájára nőhet 
Pécs esetében 1,4 milliárdról 2,7 
milliárdra. 
Nagy probléma lesz idén is az 
üzemanyag-, a dízelolajár emel-
kedése is. Ruzsa Csaba szerint 
legalább 7-800 forintos árat je-
leznek előre a szakértők, ami 
jelentős költségemelkedést je-
lentene – elsősorban a döntően 
csak a város által finanszírozott 
Tüke Busznak. 

Infláció = 
béremelési igény
A másik nyomasztó trend az 
infláció alakulása, hatalmas a 
nyomás az önkormányzaton, 
hogy bért emeljen az intézmé-
nyeknél, és a cégeknél. Ruzsa 
Csaba elmondta: a szociális 
szférában az állam valószínűleg 
az emelést beépíti a normatívá-
ba, bár nem látják még a pon-
tos számokat. Problémásabb a 

kulturális szféra, ahol tavaly 20 
százalékos béremelés valósult 
meg, egyszeri, pályázati alapú 
béremelésre biztosított forrás-
ból, ami mostanra kimerült. Az 
önkormányzat most előfinan-
szírozza a béreket, egyelőre a 
tavalyi emelt szinten. Mivel az 
országnak a korábbi gyakorlat-
tal ellentétben még folyamatban 
van az idei költségvetés elfoga-
dása, csak remélni tudják, hogy 
az idei emelésre lesz külön for-
rás az országos büdzsében.
Ruzsa Csaba beszélt arról is, 
hogy március elejére, közepére 
várhatóan lezárulnak a bértár-
gyalások a cégeknél, így több he-
lyen vélhetően visszamenőleges 
béremelés lesz.
Minden cégnél, intézménynél 
vizsgálják a béremelés lehetősé-
gét: ahol állami pénzek determi-
nálják azt, ott elvileg nincs teen-
dőjük, máshol azonban ki kell 
termelni a forrást a városnak, 
így például a Tüke Busz, a PSN, 
a közterület-felügyelet, vagy a 
polgármesteri hivatal esetében 
a városi költségvetésbe kell ezt 
beépíteni, ott biztosítani.

Nem állnak le 
a fejlesztések
Az idei fejlesztésekkel kapcsolat-
ban az alpolgármester elmondta: 
a kifutó projekteket megvalósít-
ja a város, a 2021–27-es európai 
uniós ciklus fejlesztéseinek ter-
vezését pedig elindítja. Az ezek 
tervezéséhez szükséges költsé-
gek is szerepelnek az idei költ-
ségvetésben.
Kiemelte azt a lakásfelújítási 
projektet, amire közvetlen uni-
ós támogatást nyert a város, ez 
már a negyedik ilyen, közvetlen 
EU-támogatást elnyert projektje 
a városnak. A Nagy Ferenc téren 
40 lakás korszerűsítését, felújítá-
sát végzik el a 220 millió forintos 
támogatásból. 
Az önkormányzat költségveté-
sében szerepelni fog az energia-
válság miatt szorult helyzetbe 
került cégek és magánszemélyek 
megsegítésére elkülönített keret 
is. Rövidesen politikai egyez-
tetés indul a költségvetésről.  
Az ellenzéknek is bemutatják a 
tervezetet, várják a javaslatai-
kat, a cél, hogy átlátható legyen 
a tervezési folyamat – emelte ki 
Ruzsa Csaba.

Nagy probléma lesz idén is az üzemanyagár emelkedéseNagy probléma lesz idén is az üzemanyagár emelkedése
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Új befektetők, fejlődő helyi cégek a 
pécsi gazdaságfejlesztés fókuszában
Pécs önkormányzatának Gazdaságfej-

lesztési Főosztályának (GFFO) közremű-
ködésével az elmúlt három évben tucatnál 
is több új cég érkezett a városba. Céljuk 
továbbra is az, hogy a lehetséges új befek-
tetőket minél magasabb szinten tudják ki-
szolgálni. Pécsre vonzásuk mellett kiemelt 
cél a helyi vállalkozások támogatása és 
elősegíteni a városban végzett egyetemis-
ták itt tartását – mondta el lapunknak a 
GFFO vezetője, Varga Péter.

 l PécsMa.hu

Három fő célkitűzés
Az önkormányzat 2019 végén hozta létre a 
GFFO-t, a főosztályon belül a befektetésösz-
tönzési osztály fogadja a lehetséges befekte-
tők megkereséseit. Hogy pontosan milyen 
elvek mentén szerveződik a munka, arról 
Varga Péter főosztályvezető beszélt lapunk-
nak.

– Munkánk során igazodunk a helyi gazda-
ságfejlesztési és befektetésösztönzési stra-
tégia alapvető célkitűzéseihez – mondta. – 
Három fontos irányelv mentén dolgozunk. 
Hatékony kommunikációra törekedünk a 
befektetőkkel, akiknek gyors, egyablakos 
ügyintézést biztosítunk, igyekszünk feltölte-
ni az ipari parkokat olyan cégekkel, amelyek 
jól illeszkednek a város gazdaságába és az 
egyetem képzési és innovációs struktúrájába, 
valamint az itt végzett, jól képzett fiatalokat 
megpróbáljuk Pécsett tartani úgy, hogy kor-
szerű munkahelyek létrehozását segítjük.
A főosztályvezető hozzátette: a Pécsi Tudo-
mányegyetem egyéb területeken is a város 
kiemelt partnere, ebben a kérdésben pedig 
szorosan együttműködik vele Pécs önkor-
mányzata.

Partnerség és támogatás
A GFFO az egyetemen túl is számos straté-
giai partnerrel működik együtt. Ilyenek a 
különböző kormányzati szervek – például a 
Magyar Befektetési Ügynökség, illetve a Kül-

gazdasági és Külügyminisztériumhoz tarto-
zó szervezetek – a külföldi vegyeskamarák, 
illetve több ágazati szervezet is. 
Ezeknek az együttműködéseknek az ered-
ményeként, a fenti egyesületekkel történt 
egyeztetéseknek köszönhetően sikerült 
összeállítani 2020-ban egy támogatási cso-
magot, amelynek igen széles kínálatából az 
egyes befektetők, a saját egyéni igényeikhez 
illeszkedő támogatásokat tudnak igénybe 
venni.

– Ezen támogatások kapcsán főosztályunk 
folyamatosan konzultál a Miniszterelnökség 
Támogatásokat Vizsgáló Irodájával – árulta 
el Varga Péter. – Egyes esetekben azonban 
az önkormányzat illetékes bizottságai, vagy 
maga a közgyűlés hozhat határozatokat.  
A támogatási csomag egyébként nagyon vál-
tozatos.

Infrastruktúra, 
kommunikáció és pénzbeli 
támogatás
Az újonnan Pécsre érkező vállalkozásoknak 
például egyablakos ügyintézéssel tud segíte-
ni a GFFO, amely például az önkormányzati, 
kormányhivatali vagy egyéb hivatali engedé-
lyek beszerzésében tudja támogatni a befek-
tetőket. A leendő telephely keresésében is se-
gítenek a főosztály munkatársai – ami lehet 
telek, már meglévő csarnok vagy akár iroda 
is –, de a befektetői igényeknek megfelelő 
networking-támogatást is meg tudják adni.

– HR-cégekkel, klaszterekkel, lehetséges be-
szállítókkal, kamarákkal tudjuk összekap-
csolni az ide érkező befektetőket – fejtette ki 
ez utóbbi támogatási formát Varga. – Ennek 
a munkának kiemelt része a Pécsi Tudo-
mányegyetemmel való kapcsolat kiépítése. 
Emellett segítjük a külföldi menedzsment 
esetleges pécsi letelepedését, a befektetői 
igényeknek megfelelően előkészítjük a te-
lephely infrastruktúráját, együttműködünk 
munkaerő-közvetítő cégekkel, igény esetén 
támogatjuk cégek kommunikációját vagy a 
beruházások időtartama alatt akár átmeneti 
irodát is biztosítunk az ide érkező vállalko-
zások számára.
A csomag része a pénzbeli támogatás is, 
amely a támogatási szabályzat szerint bizo-
nyos mértékű foglalkoztatás esetén legfel-
jebb 200 ezer euró lehet.

Hat új cég érkezett, három 
logisztikai központ épül, több 
helyi vállalkozás fejleszt
A Gazdaságfejlesztési Főosztály munkájának 
eredményeként 2020 óta hat új cég érkezett 
Pécsre. Köztük van autóipari beszállító (Se-
iren), orvosi eszközök nyomtatására alkal-
mas 3D-nyomtatókat készítő vállalkozás (RS 
Factory Kft.), nagy nemzetközi tanácsadó 

cég (Ernst&Young), és több informatikai be-
ruházó is (Test IT Zrt., Gloster Nyrt., HTEC 
Group Ltd.). 
Szintén a GFFO hozta tető alá az Ipark Kft.-
vel együttműködve a kis- és középvállalati 
programot is a Déli Ipari Parkban, amelynek 
a Pécsi Építési Szabályzat 2021-es módosítá-
sa teremtette meg az alapot.

– A Déli Ipari Parkban a korábbi 2500 négy-
zetméterről 1100-ra csökkent a cégek által 
minimálisan megvásárolható telekméret 

– magyarázta Varga Péter. – Ez a változás a 
már Pécsett működő, bővülést, fejlesztést 
tervező vállalkozások beruházásait hivatott 
elősegíteni, hiszen így nem kell nekik olyan 
területet megvásárolniuk, ami esetleg túlzot-
tan nagy lenne számukra. Ennek a módo-
sításnak köszönhetően már öt cég vásárolt 
telket a parkban. Két vállalat esetében zajlik 
is az építkezés, míg három másik cég a beru-
házás tervezésénél tart.

A fentieken túl három jelentős 
logisztikai cég is érkezett a Déli 

Ipari Parkba. 

A GEBE Kft. és a Raben már teljes kapaci-
tással működik, míg a Magyar Posta Zrt. 
Logisztikai Központjának beruházása már 
folyamatban van.

A helyi kisvállalkozókra 
is odafigyelnek
A kezdő, helyi kisvállalkozásokat a város a 
K20 programmal segíti. Ennek lényege, hogy 
a Király utca 20. szám alatti üzlethelyiséget 
a piacinál sokkal kedvezőbb áron négy hó-
napra birtokba veheti a pályázaton nyertes 
cég. A vállalkozás így egy frekventált helyen 
mutathatja meg magát és ötletét, termékét. 
A pályázat résztvevőinek – azaz nem csak 
a nyerteseknek – a főosztály vállalkozásfej-
lesztő előadásokat szervez, és mentorprog-
ramban is részt vehetnek.

Varga Péter Varga Péter 
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Rejtélyes krimibe csöppenve 
tanulhatunk a szenvedélybetegségről

Régóta nagy sikerrel futnak városunkban 
is a legkülönbözőbb témákat feldolgo-

zó szabadulószobák, és az sem újdonság, 
hogy a szervezők sokszor egy-egy komoly 
ügyet csempésznek a szórakoztató felada-
tok közé: legutóbb egy, a szexrabszolgák 
megpróbáltatásaival szembesítő projekt-
ről számoltunk be, most pedig betekintést 
engedünk a pécsi INDIT Közalapítvány  

„kITALáló szobájába”.

 l PécsMa.hu
Tavaly novemberben nyitotta meg kapuit a 
Kamasz Addiktológiai Regionális Centrum 
(K-aRC), melyben drogproblémákkal küzdő 
fiatalok járóbeteg-ellátását végzi a működ-
tető INDIT Közalapítvány. Mint azt Gergál 
Tímea intézményvezető lapunknak elmond-
ta, máris szép eredményeket értek el, sokak-
nak segítettek az utóbbi hónapokban: voltak, 
akik saját elhatározásból jöttek, mások köz-
vetítéssel érkeztek hozzájuk. 
Hozzátette, az olyan jellegű programoktól, 
mint az Alternatíva Ifjúsági Iroda által ösz-
szeállított, több neves fesztivált és oktatási 
intézményt is megjárt „kITALáló szoba”, azt 

várják, hogy a családok és az iskolások játé-
kos módon, de időben felismerjék az addik-
ciókban rejlő veszélyeket. Tehát elsősorban 
a prevencióhoz járul hozzá ez a szabaduló-
szobához hasonlító, főként az alkoholprob-
lémákat mesteri módon történetbe szövő 
program.
Mint kiderült, az alternatív szabadulószobát 
tavaly decemberben csupán próbaüzem-
módban nyitották meg, azonban szerencsére 
olyan népszerűvé vált, hogy folytatódhat a 
projekt a következő hónapban is. Mindemel-
lett várják azon intézmények jelentkezését, 
akik szívesen meghívnák a „mozgó kiállítást” 
magukhoz.

Miről szól a játék? 
– A XX. század első felébe történik az idő- 
utazás, ahol egy krimibe foglalt rejtvény-
sorozatot kell megfejteni a résztvevőknek, 
miközben tanulhatnak a lelki egészségről, a 
pszichoaktív szerek okozta veszélyekről, és 
ezzel egyidejűleg fejlődhet problémameg-
oldó- és empátiás készségük. Ezek az addik-
tológia területén fontos védőtényezők, így a 
program nem csak remek, társas kapcsola-
tokat erősítő kikapcsolódás, hanem kitűnő 
drogprevenciós program is – tudtuk meg 
Máté Zsolttól, az Alternatíva Ifjúsági Iroda 
vezetőjétől.

Aki kedvet kapott, még 
jelentkezhet!
2023 februárjában szombatonként várja azo-
kat a diákokat, szakembereket, érdeklődőket 
a szoba, akik szívesen kipróbálnák magukat 

– 3-4 fős csapatokban – egy izgalmakkal teli 
rejtvény megoldásában, a tudománytörténet 
és az addiktológia világában játszódó kri-
min keresztül. A programra körülbelül egy 
órát kell szánnia a résztvevőknek, akik opti-
málisan a középiskolás és felnőtt korosztály-
ból kerülnek ki.

A játék ingyenes, 
de regisztrációhoz kötött. 

Helyszín: K-aRC – Kamasz Addiktológiai 
Regionális Centrum, 7633 Pécs, Berze Nagy 
János u. 7/B.
További információk a következő elérhetősé-
geken kérhetők: 72 951 481; 06 30 530 9290, 
alter.indit@gmail.com.

Alig adták át, máris beázik a pécsi drogklinika
Vödrök a folyosókon, penész a falakon – van olyan terápiás szoba, ahol szabályosan öm-
lik be a víz a nemrég felújított, mindössze három hónapja átadott pécsi klinikán az ATV 
híradó riportja szerint.
A csatornának Szemelyácz János, a pécsi drogklinika vezetője elmondta, már az építke-
zés közben voltak észrevételeik a munkával kapcsolatban, most pedig mikor esik, több 
terápiás helyiségbe is ömlik a víz. Beszéltek a műszaki ellenőrrel, közvetve a kivitelezővel 
is, de az épület továbbra is ázik.
Mint mondta a vezető, az Országos Kórházi Főigazgatóság a gazdája az intézménynek, 
először egy egyszerűbb megoldással próbálják helyreállítani az épületet, ami viszont nem 
biztos, hogy működni fog. Ha ez így lesz, akkor egy elég komoly átépítésre lesz szükség a 
födém és a tető találkozásánál.
– A folyamatos beázás miatt a klinikán már egyre nagyobb területeket borít a penész, 
ugyan voltak kint szakemberek, de munkájuknak egyelőre nincs eredménye – tette hozzá 
Gergál Tímea intézményvezető.
Az ATV azt is feleleveníti: a pécsi drogrehabilitációs központ építését tavaly június végén 
kellett volna befejezni, ám végül csak novemberben tudták átadni. A kamaszok számára 
indított addiktológiai centrumba az országból bárhonnan érkezhetnek fiatalok, viszont 
ilyen körülmények között nehezen lehet eredményes és hatékony munkát végezni.

A résztvevők játékos módon ismerhetik fel az addikciók veszélyeitA résztvevők játékos módon ismerhetik fel az addikciók veszélyeit
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Február elején ismét vár a Nevkó uszodája
Befejeződött az egység műszaki felújí-

tása, jelenleg a medence feltöltése és 
a gépészet beüzemelése zajlik. Ha az elle-
nőrzések nem tárnak fel hiányosságokat, 
akkor hamarosan ismét kinyithat a kertvá-
rosi, dr. Anatolij Petrov nevét viselő uszoda 

– közölte a pécsi önkormányzat.

 l PécsMa.hu

Az Apáczai Nevelési Központ 25 méteres 
medencével rendelkező uszodája még októ-
ber elején zárt be, akkor kezdődtek a létesít-
mény felújítási munkálatai. Ezek keretében 
csővezetékeket cseréltek ki a szakemberek, 
és a medencét egy speciális fóliával burkol-
ták be, ami meggátolja a vízszivárgást az 
épület alsó szintjén – emlékeztet a városháza 
lapunkhoz eljuttatott közleményében.

A felújítás részeként még el kell 
végezni a falak tisztasági festését. 

Mint írják, a takarítás után kerülhetnek a 
helyükre a zuhanyzók elválasztó műanyag 
falai és a szellőzőrendszer kivezető csövei. 
Bár a medencét már korábban feltöltötték 

áztatóvízzel, ezt a népegészségügyi előírások 
alapján egy meghatározott időt követően le 
kellett engedni. Jelenleg az ismételt felöltés 
és az uszoda gépészeti berendezéseinek be-
üzemelése zajlik. A víz vegyszerezése és 27-
28 fokra melegítése után a vízforgatás már 
teljes kapacitással fog működni – részletezi 
a közlemény. A megyei kormányhivatal  
népegészségügyi szakemberei rövidesen el 
tudják végezni a szükséges ellenőrzést, to-
vábbá a vízmintát is le tudják venni. Ameny-
nyiben az megfelelőnek bizonyul, és nem 
találnak egyéb hiányosságot, úgy az uszoda 
engedélyt kap a nyitásra.
A Dr. Anatolij Petrov Uszoda tehát várható-
an február 6-tól fogadhatja újra az úszókat.
Fotó: PKK Apáczai Sportegység Facebook

Nagy szükség volt az újranyitott postákra
A Puskin téri, az Illyés Gyula utcai és a 

hirdi postahivatal újranyitása annak 
köszönhető, hogy az önkormányzat átvál-
lalta az épületek működtetési költségeinek 
a felét. Az érintett területek önkormányza-
ti képviselői szerint nagyon fontos volt az 
ott élők számára, hogy ismét elinduljon a 
postai szolgáltatás.

 l PécsMa.hu
A Puskin térén lévő posta bezárása után ko-
moly felzúdulás volt a környék lakói körében, 
sok százan jelezték aggályaikat a terület kép-
viselőjének, Sík László Lajosnak.

– Amikor bejelentették, hogy bezár a posta, 
rengeteg lakó keresett meg személyesen, de 
egy online felületen négyszáznál is többen 
jelezték, hogy ellenzik a bezárást – mondta el 
lapunknak Sík. – Azért is érdekes ez a hely-
szín, mert ez nem csak az én körzetemben 
lakó pécsieket érintette, hanem több mási-
két is. Amikor felmértük, hol lenne a legna-
gyobb szükség az újranyitásra, világossá vált, 
Gyárvárosnak szüksége van a hivatalra.
Sík László Lajos szerint a Magyar Posta Zrt. 
együttműködő volt az egyeztetések során, 
azonban úgy véli, alaposan át kellene gon-
dolni az egységek működtetését, az ugyanis 
azért nincs rendben, hogy egy állami feladat 
ellátását részben az önkormányzatnak kell 
finanszíroznia.
Hasonló véleményen volt Pokorádi Gábor 
önkormányzati képviselő is, akinek a körze-
tében, az Illyés Gyula utcában szintén kinyit-
hatott egy korábban bezárt posta.

– Ha röviden akarom összefoglalni: röhej 
– válaszolta Pokorádi arra a kérdésünkre, 
hogy mit gondol az önkormányzati finanszí-
rozásról. – Üzletileg még valahol meg is tu-
dom érteni a Magyar Posta döntését, hiszen 
külföldön is látszik már a tendencia, hogy a 
fizikai posták előbb-utóbb meg fognak szűn-
ni. Az azonban nevetséges, hogy ezt most 
úgy próbálták megcsinálni, hogy közben 
az állam finoman szólva is elhanyagolta az 

idősek digitális átállásra történő orientálását. 
Ezzel igenis foglalkozni kell, hiszen például 
az én körzetemben is nagyon sok az idős 
ember, akik közül sokan nem értenek az on-
line ügyintézéshez. 

Ez egy állami feladat, amit nem 
végeznek jól jelenleg. 

Így az, hogy a postai szolgáltatást, ami szin-
tén állami feladat, csak úgy végzi el a Magyar 
Posta, ha az önkormányzat is beszáll mint 
finanszírozó? Ezért mondom, hogy röhej.
Ami az Illyés Gyula utcai hivatalt illeti, Poko-
rádi szerint példátlanul nagy összefogás volt 
a körzetében, ugyanis a nagyjából 5000 fős 
lakosság 700 tagja adta aláírását azért, hogy 
nyissák újra a postát.
Hirden is hasonló volt a helyzet, ott a helyi-
ek szintén aláírásgyűjtéssel indítványozták 
a posta újranyitását, így nem csoda, hogy 
nagyon örültek az eredménynek – tudtuk 
meg Berényi Zoltántól, Hird önkormányzati 
képviselőjétől.

– Kértem országgyűlési képviselőnk segítsé-
gét is, ő annyit tudott tenni, hogy az illetékes 

államtitkárságnál egyengette a kezdemé-
nyezés útját, de ez abszolút városi ügy volt 

– nyilatkozta lapunknak Berényi. – Örven-
detesnek találom, hogy a polgármester tá-
mogatta a megoldást. Az persze nem tetszik, 
hogy az állami fenntartású vállalat előzetes 
egyeztetés nélkül bezárt több száz hivatalt, 
de a döntés hátterében álló pontos számokat 
nem ismerem.
Berényi kiemelte, hogy bár Pécs költségve-
tését 71 millió forinttal terheli meg a posták 
működtetése, szerinte a magyar állam köz-
ben komoly összegekkel segíti a várost, pél-
dául 1,2 milliárdos rezsitámogatással.

– Többször posztoltam az eseményről a 
közösségi oldalamon, és a hozzászólások 
alapján azt látom, hogy ezt a kihívást a 
pártpolitikától függetlenül, összefogva si-
került megoldani, mindenki a saját terüle-
tén tudott eredményt elérni. Szerintem a 
pécsieket nem érdekli, hogy a jobb- vagy 
a baloldal pénzéből oldódnak meg a prob-
lémái, azt szeretnék, ha a házuk előtt meg 
lenne csinálva a járda, a betonnak pedig 
nincs párttagsága – zárta gondolatait a 
képviselő.

A Puskin téri posta bezárása felzúdulást okozott a környék lakói körébenA Puskin téri posta bezárása felzúdulást okozott a környék lakói körében
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Pécsi átvilágítási eredmény – közvádas eljárás indul
Vádlottként áll bíróság elé a Zsolnay Örökségkezelő NKft. egyik 

volt gazdasági igazgatója 2023 tavaszán, ráadásul közvádas 
eljárásban. Ez az első ügy, amelyben a 2019-ben útjára indított 
pécsi önkormányzati átvilágítás nyomán a hatóságok emelnek 
vádat. Az ügyészség szerint az ügy két vádlottja csaknem 14 mil-
lió forinttal rövidítette meg az önkormányzati céget – áll a pécsi 
önkormányzat közleményében.

 l PécsMa.hu
Péterffy Attila polgármester 
2019-es megválasztása után szin-
te azonnal útjára indította a pécsi 
önkormányzati cégek és intézmé-
nyek jogi és gazdasági átvilágítá-
sát – áll a kommünikében. A dr. 
Bodnár Imre vezette, 14 jogász-
ból álló csapat a munka során 

eddig 34 gyanús ügyet tárt fel és 
25 feljelentést tett az előző, fide-
szes városvezetés idején történt 
esetekben. Az átvilágítás által fel-
tárt visszaélések teljes elkövetési 
értéke meghaladja a 2,5 milliárd 
forintot, a hatóságok eddig közel 
360 millió forintot vettek zár alá. 

Szintén az átvilágítás eredménye, 
hogy 711 millió forintnyi köz-
vagyont sikerült visszaszerezni a 
pécsiek közösségének – foglalja 
össze a közlemény.

Az átvilágítások 
nyomán összesen 6 

ügyben már zajlanak 
pótmagánvádas 

eljárások. 

Ezekben az ügyekben a hatósá-
gok lezárták a nyomozást, így 
Pécs város önkormányzata maga 
képviseli a vádat a bíróság előtt.
Közvádas eljárásban, azaz úgy, 
hogy maga az ügyészség emelt 
vádat az ügyben, elsőként egy a 
Zsolnay Örökségkezelő NKft.-
hez kötődő feljelentés jut el a 
bírósági tárgyalások szakaszáig.
Az ügy részletei a pécsi átvilá-
gítás hivatalos honlapján (elsza-
moltatas.pecs.hu) olvashatók.

A történtek lényege 
röviden: 
Az elsőrendű vádlott, a Zsolnay 
Örökségkezelő egyik volt gaz-

dasági igazgatója a vád szerint 
valótlan tartalmú számlákat 
igazolt le a másodrendű vádlott 
részére. 
A számlákat a másodrendű vád-
lott az ügyészség szerint egy 
olyan tevékenység ellenében 

– „szakmai felügyeleti díj” – ál-
lította ki, amelyet a porcelántár-
gyakat árusító Zsolnay Shopnál 
valójában nem végzett el. 
A tevékenységért a Zsolnay 
Örökségkezelőnek a porcelá-
nárusításért járó bizományosi 
díj 94 százalékát fizették ki 17 
hónapon keresztül a másodren-
dű vádlottnak, így az ügyészség 
szerint nettó 13,7 millió forint-
tal rövidítették meg az önkor-
mányzati céget.
A volt gazdasági igazgatót és a 
vállalkozót üzletszerűen elkö-
vetett, jelentős vagyoni hátrányt 
okozó gazdasági csalással és ha-
mis magánokirat felhasználásá-
val vádolják. 
A Zsolnay Örökségkezelő két 
korábbi vezetője más, pótma-
gánvádas ügyben is érintett 

– írja az önkormányzat közle-
ménye.

Bíróság elé áll a ZSÖK volt gazdasági igazgatójaBíróság elé áll a ZSÖK volt gazdasági igazgatója
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Kertész Attila karnagy vehette át az idei Tüke-díjat
Huszadik alkalommal adták át a Tüke-díjakat január 21-én. A cere-

móniát a hagyományoknak megfelelően a pécsi székesegyház-
ban és a Dóm Kőtárban rendezték. A Tüke-díjat Kertész Attila karnagy, 
míg az ifjúsági díjat Gráber Kristóf kapta, a civil szervezetek közül 
pedig a PEAC, valamint az Országos Magyar Bányászati és Kohászati 
Egyesület 125 éves Mecseki Helyi Szervezete részesült elismerésben.

 l PécsMa.hu

Az immár huszadik alkalommal megrendezett Tüke-díjak ünnepélyes 
átadóját a hagyományoknak megfelelően ismét a székesegyházban, 
majd pedig a Dóm Kőtárban tartották. A Felföldi László megyéspüs-
pök által celebrált mise után Kerényi János, a Tüke Alapítvány elnöke 
köszöntötte a résztvevőket, ezt követően Halmos Gábor alapító kurá-
tor jelentette be a díjazottakat, rövid laudáció kíséretében.
A Tüke-díjat idén Kertész Attila Liszt Ferenc-díjas karnagynak, a 
Magyar Kodály Társaság elnökének ítélte oda a kuratórium „felké-
szültsége, pedagógusi és emberi tisztessége, a zene iránti alázata, a 
kóruskultúra művelésében élethosszig tartó elkötelezettsége miatt”.

A civil szervezetek közül az elismerést 2023-ban a 
kuratórium két szervezetnek ítélte. 

Az egyik díjazott szervezet a 100 éves Pécsi Egyetemi Atlétikai Club 
volt, a díjat dr. Ács Pongrác, a PEAC ügyvezető elnöke vette át.
A díjazásban részesülő másik civil szervezet az Országos Magyar Bányá-
szati és Kohászati Egyesület 125 éves Mecseki Helyi Szervezete volt, a díjat 
Hideg József bányamérnök, a szervezet elnöke vette át. Hatodik alkalom-
mal adták át az Ifjúsági Tüke-díjat, amely Krassói Száva keramikus alkotása.  
A díjat Gráber Kristóf vehette át, a 2022-es Szakma Sztár Fesztivál országos 
versenyen elért első helyezéséért, amellyel „elősegítette a kőműves szakma 
társadalmi elismertségének növelését”. A díjakat Habsburg György, a Tüke 
Alapítvány tiszteletbeli elnöke megbízásából Habsburg-Lothringen Eilika 
hercegnő és Kerényi János, a Tüke Alapítvány elnöke adta át. A Tüke Ala-
pítvány kuratóriuma ötévente áttekinti a beérkezett jelöléseket és az arra 
érdemeseket Tüke Emlékérem elismerésben részesíti. Az idei, húszéves 
évfordulón tízen részesültek a kitüntetésben:

 ÄAngela nővér karmelita szerzetes
 Ä Bíró László tábori püspök
 Ä Ferling József kreatív kommunikációs szakember
 ÄDr. Figler Mária professzor emerita
 ÄGarami József labdarúgó-mesteredző, szakedző
 Ä Prof. dr. Helyes Zsuzsanna kutató orvos, egyetemi tanár, az MTA 
levelező tagja

 Ä Lovász Lázár olimpiai bronzérmes atléta, kalapácsvető
 ÄDr. Nagy Gábor honvéd orvos ezredes, hadtörténész
 ÄNagy Sándor, Pécs közművelődésének meghatározó alakja
 Ä Szilágyi Omer főtörzsőrmester, közrendvédelmi szolgálatirányító 
parancsnok

A rendezvény a díjátadó után a Dóm Kőtárban folytatódott a részle-
tes laudációkkal és a VoiSingers műsorával.

A Tüke-díjat a pécsi polgárok szavazata alapján olyan személy 
kaphatja meg, aki Pécs fejlődéséhez példamutató tevékeny-
ségével jelentős mértékben hozzájárul. A Tüke-díjat a Tüke 
Alapítvány 2003-ban alapította. A díjat 2004-től kezdődően, 
minden évben január 21-én adják át, Pécs Mária Terézia ál-
tali szabad királyi város rangra emelésének napjára emlékez-
ve (1780. január 21.). A Tüke-díj a Citrom utcai Tüke díszkút 
eozinból készült kicsinyített másolata, melyet Fürtös György 
alkotott és a Zsolnay manufaktúra terméke.

Kertész AttilaKertész Attila Gráber Kristóf (középen)Gráber Kristóf (középen)
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Milyen környezetbarát kazánt 
vagy kandallót válasszunk?

Ma Magyarországon körülbelül 2 millió 
szilárd tüzelőanyaggal működő fű-

tőberendezést használnak, de egyáltalán 
nem biztos, hogy ezek az eszközök jók, il-
letve környezetbarátak.

 l Pernecker Dávid
Magyarországon a települések levegőmi-
nőségét a legnagyobb mértékben a lakos-
sági fűtés határozza meg: az elmúlt másfél 
évtizedben a háztartások hozzájárulása az 
ország kisméretű szállópor-kibocsátásához 
50 százalékról 70 százalékra növekedett.  
Többek között ezért is lehet az, hogy Pécsett 
a fűtési szezonban a szálló por koncentráci-
ója kiugró értékeket mutat. Ekkor beszélhe-
tünk szmogról.
Épp ezért fontos foglalkozni azzal, hogy 
mivel és hogyan fűtünk. Már csak azért is, 
mert a szmogban felgyülemlett szennyező 
anyagok tartós, hosszú távú belélegzése fo-
kozott egészségügyi kockázattal járhat. Csak 
egy adat: hazánkban évente több mint 14 
ezer ember hal meg idő előtt a légszennye-
zés miatt, ebben pedig nagy szerepe van a 
nem megfelelő minőségű tüzelőanyaggal, 
valamint a hibás fűtési technikákkal történő 
fűtésnek.
A HungAIRy LIFE integrált projekt szem-
léletformáló cikkeire és plakátjaira épülő 
cikksorozatunkban az elkövetkező pár hét 
során részletesebben ki fogunk térni a szi-
lárd tüzelés helyes és helytelen (kifejezetten 
káros) alapanyagainak bemutatására, vala-
mint a füstmentes, környezetbarát fatüzelés 
elengedhetetlen technikáira, elsőként azon-
ban érdemes körülhatárolni, hogy milyen 
egy jó tüzelőberendezés, és melyek a jelenleg 
beszerezhető, leginkább környezetbarát tí-
pusok.

Ma Magyarországon körülbelül 2 millió 
szilárd tüzelőanyaggal működő fűtőberen-
dezést használnak, de egyáltalán nem biztos, 
hogy ezek az eszközök jók is. Ahhoz, hogy 
jól válasszunk, az első lépés természetesen 
az, hogy a megfelelő, környezetbarát beren-
dezés kiválasztásában (és beüzemelésében) 
egy szakember véleményét kérjük ki. A leg-
fontosabb szempontok, amelyeket ezen a te-
rületen figyelembe kell vennünk:

 ÄVálasszunk minél nagyobb hatásfokú be-
rendezést.
 ÄA fűtőeszköz lehetőleg rendelkezzen 
öko-tűztérrel.

 ÄMagától értetődő, de semmiképp ne fe-
ledkezzünk meg a berendezés rendsze-
res karbantartásról sem! Épp ezért jó, ha 
könnyen tisztítható eszközt szerzünk be.

Most pedig nézzük, melyek a 
környezetbarát fűtőkészülékek!

Pelletkazán: A pelletkazán a szilárd tüzelé-
sű kazánok azon fajtája, amely biomasszából, 
fenyő vagy bármilyen más fajta faipari mel-
léktermékéből (forgács, fűrészpor, kisebb 
fahulladékdarabok) készített pellet elégeté-
sével fűt. A pelletégetőben található csiga 
folyamatosan és automatikusan adagolja a 
forgácsot vagy pelletet. Az égéshez használt 
levegőt egy ventilátor biztosítja. Rendkívül 
környezetbarát fűtési módszer, mert újra-
hasznosított alapanyagokat használ el, va-
lamint károsanyag-kibocsátása is alacsony, 
köszönhetően szabályozott működésének.
Faelgázosítós kazán: A faelgázosító kazán 
magas hatásfokú és környezetbarát, megbíz-
ható fűtőkészülék. A faelgázosító kazánok is 
olyan vegyestüzelésű kazánok, amelyekben 
szabályozott körülmények között történik az 

égés. A működésük lényege, hogy két égés-
kamrával rendelkeznek. A felső kamrában 
történik a fával való tüzelés, ekkor egy tö-
kéletlen égés jön létre, ilyenkor még éghető 
gázok keletkeznek. Ezeket átvezetik a má-
sodlagos égési kamrába, ahol tovább égetik.  
A megtakarítás abból keletkezik, hogy sok-
kal hosszabb az égési idő, mint a hagyomá-
nyos vegyestüzelésű kazánok esetében, ezál-
tal értelemszerűen kevesebbszer kell tüzelni.  
A másik óriási különbség ebből ered: 90 szá-
zalékkal kevesebb az égés közben keletkező 
salakanyag, ami a tökéletesebb hasznosítás-
nak köszönhető.
Hőcserélős kandalló: A nem megfelelő 
hőcserélő nagyban ronthat a fűtésrendszer 
hatásfokán. Hatékony hőcserélővel csök-
kenthetjük a szükséges energiahordozók 
mennyiségét, ezáltal kevesebb üvegházhatá-
sú gázt termelünk, tehát óvjuk pénztárcán-
kat és vele együtt a környezetünket is. A hő-
cserélők működéséről a PécsMa.hu oldalon 
olvashatnak bővebben.
Kályha: A kályha egyik nagy előnye, hogy 
rendkívül takarékos. A hagyományosan 
épített kályhákat már nem engedélyezik az 
Európai Unió országaiban, kizárólag a külső 
levegőztető rendszerrel ellátott öko-tűztérrel 
építetteket. Ezek hosszú távon olcsóbbak, 
gazdaságosabbak. Az ilyen tűztérrel felépí-
tett kályha károsanyag- és szállópor-kibo-
csátása minimális. Egyik legfontosabb tu-
lajdonsága, hogy külső levegőre köthető, az 
égéshez szükséges levegőt tehát elkülöníti a 
ház belső légterétől.
A LIFE IP HUNGAIRY (LIFE17 IPE/
HU/000017) projekt az Európai Unió LIFE 
programjának támogatásával valósul meg.
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Így segíthetjük a harmadik színház fennmaradását
Mentőövre van szükség! A közönség és a művészetpártoló me-

cénások segítségét kéri a pécsi teátrum.

 l PécsMa.hu
Amint arról korábban lapunk is beszámolt, önhibáján kívül (koro-
navírus-járvány, majd rezsiválság) rendkívül nehéz anyagi helyzetbe 
került a kortárs magyar drámák műhelyeként országos elismertséget 
szerzett Pécsi Harmadik Színház. Januárra minden anyagi tartalékuk 
elfogyott, támogatói segítség nélkül a színház befejezné működését, 
ami óriási veszteség lenne a pécsi művészeti élet számára. További 
működésének biztosításához most azok segítségét kérik, akik ér-
tékteremtő munkájukat támogatnák. Az adományozás részleteiről 
újabb közleményt osztottak meg. Mint írják, 20 millió forint támo-
gatói segítség biztosítaná az első félév működését; félévkor megnyílik 
a következő évadra szóló állami forrás, amivel további egy évre meg-
oldható a működés, és ez idő alatt ki lehet dolgozni a hosszú távú 
finanszírozást is.
Egyszeri adományként az adomány 20 százaléka írható le az adóalap-
ból. Az ehhez szükséges igazolásokat a színház a beérkezést követően 
állítja ki. A támogatók a színháznak írt e-mailben jelezhetik támo-

gatói szándékukat és annak mértékét. A gyűjtés pillanatnyi állását  
a színház egy online felületen teszi közzé, és folyamatosan frissíti. A 
támogatók az akció végén utalják az összeget a színház számlájára, 
amikor látható, hogy a kitűzött 20 millió forint megvan. Ha a re-
gisztrált érték nem éri el legalább a célösszeg 70 százalékát, úgy nem 
teljesül az a szándék, hogy a színház további működése biztosított le-
gyen, és ebben az esetben a támogatók a vállalásuk alól mentesülnek.

A támogatásokat kizárólag a Pécsi Harmadik Színház 
működésére, továbbélésére fordítják.

A 300 ezer forintot meghaladó támogatások esetén minden további 
50 ezres tételért cserébe a színház évadonként három alkalommal 
tiszteletjegyeket biztosít. Havi műsorukat eljuttatják a támogatóknak, 
akik a kiválasztott időpont előtt igényelhetik tiszteletjegyeiket saját 
előadásaikra – osztotta meg a teátrum.

A pécsi turizmusnak is kedvez a horvát határnyitás
Mint arról beszámoltunk, Barcson érez-

hetően élénkült a turistaforgalom a 
horvát határnyitás óta. Ennek kapcsán 
érdeklődtünk arról, vajon Pécs is profitál-
hat-e a szomszédos ország schengeni öve-
zethez való csatlakozásából. 

 l PécsMa.hu
Kincses Márk, az önkormányzat turizmus-
fejlesztési osztályának vezetője arról tájé-
koztatta lapunkat, hogy hivatalos statisztikai 
adatok ugyan még nem állnak rendelkezésre, 
de a határ mindkét oldalán egyértelműen 
érezhető a megnövekedett forgalom magyar–
horvát viszonylatban.

– Nemrég jártam Eszéken, és ott is erről szá-
moltak be a partnerek. A magyar oldalon 
pedig Harkányban, Siklóson, Pécsett is je-
lentősen megnövekedett a horvátok jelenlé-
te. Egyelőre pontos számok még nincsenek, 
vendégéjszakák tekintetében a szálláshelye-
ken csak jóval később lesznek elérhető, pub-

likált adatok. Úgy tűnik, jelenleg egynapos 
látogatók vannak többségben, de igyekszik 
mindkét térség megszólítani hosszabb tar-
tózkodásra csábítva is az utazókat – nyilat-
kozta a szakember.

Hangsúlyozta: új lehetőségeket 
teremt a két térség 

összekapcsolódása, távolabbi 
piacokon is.

Zágrábból vagy Budapestről is érdekes lehet 
egy Pécs–Eszék, vagy Eszék–Harkány–Pécs 
hétvégi kiruccanás.

– A kapcsolat és szakmai együttműködés a 
két térség turisztikai szereplői között egyéb-
ként jó, legutóbb advent idején volt egy kis 
Pécs-kampányunk Eszéken, a horvátoknak 
pedig itt, Pécsett. Idén 50 éves az Eszék–Pécs 
testvérvárosi kapcsolat, ez az évforduló szá-
mos remek lehetőséget teremt a turizmus 
számára is – mondta végezetül Kincses Márk.

Kincses MárkKincses Márk
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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 ügye-
leti szolgálatot 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. To-

vábbi részletek a patikavilag.hu és a pecs.hu oldalon olvashatók.

A Városközponti Óvoda Kodály Zoltán Utcai Tagóvodája 
pályázatot hirdet közalkalmazotti jogviszony (kjt.) keretében 
dajka munkakör betöltésére.

Feladatok: gondozási feladatok ellátása, nevelési feltételek biz-
tosítása, óvodai helyiségek takarítása, a rendezett munkahelyi 
környezet biztosítása. Az óvodapedagógus irányítása mellett 
részvétel a napi tevékenységekben, programokon. 

A foglalkoztatás formája: határozatlan időtartam, teljes 
munkaidő, 40 óra.

A munkavégzés helye: Pécs.

Pályázati feltételek: büntetlen előélet, magyar állampolgár-
ság, középfokú képesítés (óvodai dajka), erkölcsi bizonyítvány 
az állás betöltésekor, foglalkozás-egészségügyi alkalmasság.

A pályázatot postai úton a Városközponti Óvoda címére kell 
megküldeni (7624 Pécs, Budai Nagy Antal utca 5. ). 

Kérik a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő 
azonosító számot: I./130-1/2023, valamint a munkakör meg-
nevezését: dajka.

A pályázat benyújtásának határideje: február 5.

A pályázat elbírálásának módja: az intézményvezető mun-
káltatói jogkörében dönt. A pályázat kiírója fenntartja a jogot, 
hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa.

A pályázat elbírálásának határideje: február 6.

Az állás tervezett betöltésének időpontja: február 16.

Álláspályázat

A munkáltató megnevezése: Pécsi Kulturális Központ
A munkakör megnevezése: kulturális szakember
A munkavégzés helye: 7632 Pécs, Apáczai Csere János körtér 
1/D
Feladatok: programokat szervez a Pécsi Kulturális Központ te-
lephelyein, valamint
• munkatársaival együtt tervezi, szervezi a Pécsi Kulturális 

Központ rendezvényeit,
• grafikusi feladatok: programokhoz, rendezvényekhez szüksé-

ges plakátok, szórólapok, kiadványok szerkesztése,
• napközik szervezése és a napközikkel kapcsolatos teljes körű 

ügyintézés, gyermekprogramok szervezése,
• közreműködik az intézmény marketingfeladatainak ellátásában,
• ügyeleti feladatot lát el,
• saját működési területén pályázatokat keres, ír és megvalósít.
Elvárások: 
• művelődésszervezői végzettség
• magyar állampolgárság
• büntetlen előélet

• felelős cselekvőképesség
• foglalkozás-egészségügyi alkalmasság
• önálló munkavégzés
• minimum 3 éves közművelődési gyakorlat
• előnyt jelent: idegen nyelv ismerete
Amit kínálnak:
• határozatlan idejű munkaviszony
• teljes munkaidő – heti 40 óra
• bér a Mt. alapján
A jelentkezés módja: igazgato@pecsikult.hu e-mail-címre ön-
életrajz, bizonyítványmásolatok és 3 hónapnál nem régebbi erköl-
csi bizonyítvány csatolásával január 27-ig.
A pályázat elbírálásának határideje: január.31.
A munkakör betölthető: február 16-tól.
Egyéb információ: a pályázati kiírással kapcsolatban további 
információt Jakab Bernadette intézményvezető helyettes nyújt a 
+36 30 816 1406-os telefonszámon.
A pályázat kiírója fenntartja a jogot a pályázati eljárás érvényte-
lenítésére.

Álláspályázat
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LAKÁS

Eladó ingatlanokat 
keresünk ügyfeleink 

részére!

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

www.kosaingatlan.hu

Uránvárosi, 2 szobás 
lakás eladó. Ár: 24,9 MFt. 
Telefon: 06/70/318-4000
Pécs és környéki eladó lakást, 
házat vennék készpénzért. 
Telefon: 06/30/929-9180
Mecsek Áruház közelében 
30 nm-es, műanyagablakos 
téglalakás 20,5 MFt. 
Telefon: 06/30/929-9180
Kodály Z. utcában 54 nm-es, 
nagy erkélyes téglalakás 
eladó 32,9 MFt. Telefon: 
06/30/906-7323

MEDÚZA INGATLANIRODA 
ÜGYFELEI RÉSZÉRE ELADÓ 
INGATLANOKAT KERESÜNK.

2% JUTALÉK ELADÁS UTÁN 
06/30/929-9180 

meduzaingatlanpecs.hu
PÉCS, SZÁNTÓ KOVÁCS J. U. 2/B. FSZT. 2.

Uránváros, Esztergár L. utcai, 
64 nm, két szoba, étkezős, tégla, 
erkélyes lakás eladó. 
Iár: 29,5 MFt. Telefon: 
06/30/906-7323
Belváros közeli, felújított, I. 
emeleti, 3 szobás, erkélyes lakás 
berendezetten eladó. 
Iár: 42,7 MFt. 
Telefon: 06/30/906-7323
Belvárosi, hőszivattyús, 
napelemes, új építésű, 
egyenként 130 nm-es, 3 szintes, 
4,5 szobás, dupla komfortos 
lakások kocsibeállóval, saját 
kerttel (65 nm) eladó. 
Iár: 110 MFt. Telefon: 
06/30/906-7323
Kertváros, Varsány utcában, 
kétszobás, 47 nm-es, felújított, 
VIII. emeleti lakás szigetelt 
házban. Ár: 26,99 MFt. 
Telefon: 06/70/608-5029
Kodály Központnál, 2 lakásos 
társasház, 80 nm-es, 
3 szobás+étkezős, 
felújított, emeleti lakása, 
terasz+garázs+udvarral. 
Ár: 35,9 MFt. Telefon: 
06/70/608-5029
Pécsi, zöldövezeti, Eszék utcai, 
4/III. emeleti, 62 nm-es, 
felújított, középső lakás eladó. 
Telefon: 06/30/438-4928

Állandó véradási lehetőség: Pécsi Regi-
onális Vérellátó Központ (Pacsirta u. 3.) 
• Telefon: +36 72 215-634 vagy +36 72 
211-920

Megközelíthető a 30, 30Y, 103, 55 jára-
tokkal. A véradóknak ingyenes parkolási 
lehetőséget biztosítanak az intézmény ud-
varában.

Véradási időpontok: hétfő, csütörtök: 
8.00–17.00; kedd, szerda, péntek: 8.00–
15.00

Külső véradási lehetőség: Pécs-Baranyai 
Kereskedelmi és Iparkamara (Dr. Majo-
rossy Imre u. 36.) február 2. 9.00–11.00

A véradók adománya a betegek számára a 
gyógyulást, gyakran a túlélést, az életben 
maradást jelenti. A vérkészlet egyensúlyát 
egyre nehezebb fenntartani, ugyanakkor 
a kórházi felhasználási igények is folya-
matosan emelkednek. Aki teheti, adjon vért! Az intézetek nyitva vannak, a véradások helyszínei 
biztonságosak, ügyelnek a véradók és a munkatársak egészségére.

Megfelelő körülmények között tárolva a vörösvérsejt 35 napig, a trombocita 5 napig, míg a plazma-
készítmény 2 évig használható fel, ezért különösen fontos a véradások folyamatossága. A vér pedig 
kizárólag az önök véradásával pótolható, biztosítható. 

Véradáshoz hozza magával a személyazonosító igazolványát, lakcím- és tb-kártyáját.

További részletek: ovsz.hu; voroskereszt.hu; veradas.hu

Véradás január 30. – február 3.

A munkáltató megnevezése: Pécsi Kulturális 
Központ

A munkakör megnevezése: kulturális műkö-
déstámogató munkatárs

A munkavégzés helye: 7633 Pécs, Dr. Veress 
E. u. 6.

Feladatok:
• iktatóprogram kezelése,
• PKK által szervezett balatoni táborok teljes 

körű ügyintézése,
• határidős statisztikák, kimutatások elkészíté-

se, nyilvántartások vezetése,
• egyéb adminisztrációs feladatok ellátása,
• kulturális szakemberek támogatása progra-

mok szervezésében.

Elvárások:
• középfokú végzettség
• magyar állampolgárság
• büntetlen előélet
• felelős cselekvőképesség
• önálló munkavégzés

• foglalkozás-egészségügyi alkalmasság
• előnyt jelent: gazdasági/kulturális végzettség

Amit kínálnak:
• határozatlan idejű munkaviszony
• teljes munkaidő – heti 40 óra
• bér a Mt. alapján

A jelentkezés módja: igazgato@pecsikult.hu 
e-mail-címre önéletrajz, bizonyítványmásola-
tok és 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizo-
nyítvány csatolásával január 27-ig.

A pályázat elbírálásának határ ideje: január 
31.

A munkakör betölthető: február 16-tól.

Egyéb információ: A pályázati kiírással kap-
csolatban további információt Jakab Bernadette 
intézményvezető helyettes nyújt a +36 30 816 
1406-os telefonszámon.

A pályázat kiírója fenntartja a jogot a pályázati 
eljárás érvénytelenítésére.

Álláspályázat
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INGATLAN
Értékbecslés. Telefon: 
06/70/318-4000
Garázst vennék. Telefon: 
06/70/304-8038
Pellérdi bicikliút 
környékén termőföldet 
vagy zártkertet vennék. 
Telefon: 06/70/304-8038
Melinda utcai garázssoron 17 
nm-es, árammérős garázs 5,2 
MFt. Telefon: 06/30/929-9180
Szabadság utca közelében 
32 nm-es iroda, 2 saját 
gk. beállóval 12,5 MFt. 
Telefon: 06/30/929-9180
Szalántán 60 nm-es, 
felújítandó ház 8,9 MFt. 
Telefon: 06/30/929-9180
1628 nm telken, 114 nm 
hasznos alapterületű családi 
ház, 50 nm szuterénnal, 20 nm 
garázzsal és a melléképülettel 
eladó. Iár: 59,4 MFt. 
Telefon: 06/30/906-7323

2 szobás, 65 nm családi 
házrészemet eladnám 
sürgősen, 18,5 MFt.

06/20/367-1564

63 nm azonnal költözhető, 
3 szobás családi házrész, 
200 nm saját udvarral, 
műhellyel eladó. Iár: 22,9 MFt. 
Telefon: 06/30/906-7323
Damjanich utcai, öt és 
félszobás, 182 nm-es ház 
pincével eladó. Iár: 80 MFt. 
Telefon: 06/30/906-7323

Szalántán 40 nm üzlet 
eladó. Irányár: 19,7 MFt. 
Telefon: 06/30/906-7323
Budai városrészen 800 nm-es 
telek, 128 nm-es halas tóval, 
gyümölcsfákkal. Ár: 11,5 MFt. 
Telefon: 06/70/608-5029
Orfű, Pécsi tóhoz közel, 200 nm, 
6 lakrészes panzió ház, teljes 
berendezéssel. Ár: 134 MFt. 
Telefon: 06/70/608-5029
Sellye központi területén 
2 szoba+étkezős, 90 nm-es, 
felújított lakóház, gazdasági 
épületekkel, 3000 nm 
területtel. Ár: 19,5 MFt. 
Telefon: 06/70/608-5029
Romonyán, 130 nm-es, 
amerikai konyha nappalis+ 
3 szobás, új építésű lakóház, 
1300 nm területtel, 65-70%-os 
készültséggel. Iár: 34,5 MFt. 
Telefon: 06/70/608-5029
Kertváros központi részén 
90 nm-es lakóház, 50 nm-es 
alagsorral, 970 nm-es kerttel 
és dupla garázzsal, jó műszaki 
állapotban. Ár: 47,5 MFt. 
Telefon: 06/70/608-5029
Donátusban 160 nm-es 
ház, 1600 nm-es telken 
eladó 169 MFt-os irányáron. 
Telefon: 06/30/237-5932
Fehérhegy, kétszintes,  
87 nm-es, 2,5 szobás, kiváló 
állapotú lakóház kis kerttel 
és garázzsal. Iár: 31,5 MFt. 
Telefon: 06/70/608-5029
Új-Patacson eladó egy 
160 nm-es, részben 
felújított, akár 2 generációs 
családi. Irányára: 90 MFt. 
Telefon: 06/30/237-5932

Budai városrészen eladó egy, 
akár 3 lakásra felosztható, 
270 nm-es családi ház 
540 nm-es telken. Irányára: 
59 MFt. Telefon: 
06/30/237-5932
Épületenergetikai tanúsítvány. 
Telefon: 06/20/462-9891

BÉREL-KIAD

CÉGEK FIGYELEM!
Belvárosi lakás irodai célra 

februártól kiadó.

06/70/393-4906

Tettye utcában iroda kiadó. 
Ár: 90 EFt/hó+rezsi áron. 
Telefon: 06/30/237-5932
Kertvárosi albérlet kiadó. 
Telefon: 06/30/851-5421
Albérletet keresek, 
minden megoldás érdekel. 
Telefon: 72/214-066

ÁLLÁS
Szakképzett ápolónő 
havi másfél hét éjszakás 
műszakot vállal Belváros, 
Mecsek, megbeszélés szerint. 
Telefon: 06/30/719-1603

SZOLGÁLTATÁS
Veszélyes, kiszáradt fák 
vágása, gallyazása garanciával. 
Gyökértuskó kiásás, hulladék 
szállítás, fabeszámítás lehetséges. 
Ingyenes kiszállás. Telefon: 
72/213-056, 06/20/339-3645

SZOBAFESTÉS, 
MÁZOLÁS, TAPÉTÁZÁS

bútormozgatás, igény szerint 
teljes körű takarítással. Kisebb 

munkát is vállalok. 
HORVÁTH TAMÁS

30/609-2338 • 30/226-0411

Lakásszerviz, Wc-tartályok, 
vízcsapok, mosdók, zárak 
javítása, cseréje. Telefon: 
72/310-671, 06/30/562-7756
Veszélyes fák vágása 
Baranyában! Gallyazás, 
bozótirtás, hulladék 
szállítás, ingyenes felmérés. 
Telefon: 06/30/971-4554
Asztalosmunkák: készítés, 
javítás, zárcsere. Telefon: 
06/20/574-9168

Gyógytorna, gyógymas�-
s�á�s, nyirokmass�á�s 

a saját otthonában. 
Németh Helga 
06/30/4999-029

Redőny/szúnyogháló akció! 
20–40% kedvezménnyel! 
Hőszigetelt/elektromos redőny, 
reluxa, szalagfüggöny, rovarháló, 
napellenző, harmonikaajtó 
gyártása/szerelése/javítása. 
Nyugdíjasoknak kedvezmények! 
Telefon: 06/30/9942-258
Redőnyjavítás garanciával. 
Telefon: 06/30/9942-258
Szobafestés, mázolás, tapétázás 
fóliázással, bútormozgatással, 
takarítással, anyagbeszerzéssel 
precíz munka, reális áron. 
Telefon: 06/70/271-4846

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 • nyomdai munkálatok: Lóczi és Társa Kft. 
• Megjelenik 68 000 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 • Csontváry Tüke iroda – 7632 Pécs, 
Csontváry u. 10. – nyitvatartás: H: 8.00–16.00
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Veszélyes fák és minden 
más fák kivágása, gallyazása 
garantált minőségben. 
Lombhulladék-elszállítás 
és fa beszámítás lehetséges. 
Telefon: 06/30/221-9993
Takarítást vállalok. 
Telefon: 06/30/276-3041
Lomtalanítást vállalok. 
Telefon: 06/30/171-7762
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
Molnár ablak! Műanyag 
nyílászárók, 2-3 rétegű 
üvegezéssel, acélajtók, beltéri 
ajtók, műanyag és alumínium, 
redőnyök, redőnykapuk, 
szúnyoghálók, naphálók 
forgalmazása, beépítése, 
javítása. Január 31-ig, akár 
20% kedvezmény! Folyamatos 
akcióval! 
www.molnarablak.109.hu 
Telefon: 06/70/638-6402

Ves�élyes favágás, 
bo�ótirtás, fűnyírás.

www.favagaspecs.hu 
06/20/371-7019
Várhelyi Zoltán

Kiszáradt fák kivágását 
vállalom Baranya megye 
területén, rövid határidőn belül. 
Keressen bizalommal. Telefon: 
06/30/384-9072
Veszélyes favágás alpin 
technikával, fiatalító vágás, 
ritkítás, fagondozás. Teljes 
garanciával. Balázs Péter 
Telefon: 06/30/977-1801
Veszélyes fák szakszerű 
kivágása alpintechnikával, 
garanciával, koronázása, 
fa beszámítása, hulladék 
elszállítással. Telefon: 
06/70/500-7033
Jóslás, rontáslevétel, szerelmi 
kötés, oldás, auraerősítés. M. 
Zsóka. Telefon: 06/20/287-0135 
előzetes bejelentkezés előtt.
Csőtörés elhárítása, víz-, 
gáz-, fűtésszerelés. Telefon: 
06/30/361-0449
Masszázs változatosan. 
Telefon: 06/30/576-0057

Metszés, fakivágás, bozótirtás, 
elhanyagolt telkek, kertek 
teljes körű rendbetétele. 
Telefon: 06/70/500-7033
Kerítés, támfal, térkő, 
homlokzati szigetelés, 
burkolás, betonozás. 
Telefon: 06/20/211-0010
Redőny, szúnyogháló, új 
megrendelések, javítás, gurtni 
csere. Telefon: 06/70/324-5476
Tetőszigetelés-, fedés, 
lakatos, villamosmunka. 
Telefon: 06/30/390-4577
Kaputelefonok szerelése, 
javítása, kódkiolvasás stb. 
Telefon: 06/70/244-0400
Féltető, autóbeálló építése, 
csatornázás, nyílászáró beépítés, 
gipszkartonozás. Telefon: 
06/30/697-2416, 
06/70/352-0892
Fuvarozást vállalok. 
Telefon: 06/20/805-5041
Takarítást vállalok. Telefon: 
06/20/624-9082

KÖNYVELÉS, 
ADÓBEVALLÁS

Elmaradt könyvelés 
pótlása, önellenőrzés. 

06/20/9332-546

Üvegezés, pótgittelés. 
Telefon: 06/30/908-0265
Vállalunk: épületbontást, 
földmunkát, tereprendezést, 
bozótirtást és kisteher 
fuvarozást. Telefon: 
06/70/429-6168
Vállalunk földmunkát, gépi 
földmunkát és teherfuvarozást, 
tereprendezést, árokásást, 
alapásást, folyami és egyéb 
árufuvarozást. Igényes 
munkáért keressen minket 
bizalommal! Telefon: 
06/30/523-9707
Lakásfelújítás! Csempézés, 
lapozás rövid határidővel, 
gyors, precíz munka. 
Telefon: 06/30/663-8456
Veszélyes fakivágás. 
Telefon: 06/70/295-5352

Festést, má�olást 
vállalok rövid határidőn belül.

06/30/134-9187

Festés-mázolás, tapétázás, 
homlokzatfestés, lépcsőházak 
festése közületeknek is, 
garanciával. Telefon: 
06/20/962-1718

Teljeskörű lakásfelújítás, 
gipszkartonozás, hőszigetelés, 
kőműves munkálatok, 
fürdőszoba-felújítás. 
Telefon: 06/30/214-4307
Dugulás-elhárítás, vízvezeték-
szerelés, wc-, mosdó, mosogató, 
csaptelep javítások kiszállási díj 
nélkül. Szabó Sándor. Telefon: 
72/444-073, 06/70/310-8435
Konyhabútorok, beépített 
szekrények készítése, felújítása. 
Telefon: 06/20/310-6071
Gurtni csere, faredőny 
javítás, redőnyszerelés. 
Telefon: 06/30/859-8118
Kisebb kőművesmunkák, 
burkolások, javítások vállalása. 
Telefon: 06/30/747-8872, 
06/20/222-2614
Családi házak homlokzati 
hőszigetelése. Telefon: 
06/20/442-7602
Kádfelújítás. Telefon: 
06/70/548-9372
Vízvezeték-szerelés, 
csőtörés-, dugulás elhárítás. 
Telefon: 06/70/215-9583
Villanyszerelést vállalunk. 
Telefon: 06/30/589-7539
Jóslás, rontáslevétel, szerelmi 
kötés, oldás, auraerősítés. M. 
Zsóka. Telefon: 06/20/287-0135 
előzetes bejelentkezés előtt.
Vízvezeték-szerelés, 
csőtörés-, dugulás elhárítás. 
Telefon: 06/20/298-4206
Gyógypedikűr. Telefon: 
06/70/321-5090
Kőműves és burkolási, 
javítási munkát vállalok. 
Telefon: 06/30/608-3662
Cipzárbevarrás, nadrág-, 
szoknyafelvarrás, egyéb. 
Telefon: 06/30/519-0885

VEGYES
Kád, zuhanytálca, 
mosdókagyló felújítása. 
Telefon: 06/30/294-0144

ADÁS-VÉTEL

Zsolnay, Herendi, ezüst, 
dísztárgy, festmény, 

hagyaték vétele kp-ért. 
Műtárgy Galéria, 

Citrom u. 7.
Telefon: 72/232-244,

e-mail: 
info@pecsimutargygaleria.hu

Piros síkabát, virágos 
tányérkészlet eladó. Telefon: 
06/30/516-1218

Vásárolok hagyatékot, régi 
porcelánokat, bútorokat, régi 
képeket, újszerű bútorokat 
is. Lomtalanítást is vállalok. 
Hajdú Sándorné Margitka. 
Leinformálható. Forduljon 
hozzám bizalommal! 
Telefon: 06/70/251-4242
Vásárolok hagyatékot pincétől a 
padlásig. Ingyenes lomtalanítás. 
Név és telefon leinformálható. 
Hívjon bizalommal! Lasch-
Mészáros. Telefon: 
06/30/411-0567, 
06/70/434-2040
Hagyatékot, régiséget, 
feleslegessé vált tárgyait 
megvásárolom. Lomtalanítás 
pincétől a padlásig. Telefon: 
06/70/309-9706
Színesfémet és ócskavasat 
veszek. Lomtalanítást vállalok. 
Telefon: 06/20/805-5041
Hagyatékot, kályhákat, 
kovácsolt tárgyakat vásárolnék. 
Telefon: 06/20/805-5041

Régiséget, hagyatékot 
felvásárlok, lomtalaní-
tást elszállítok, közös 

megegyezéssel. Ingyen 
nem dolgozom. 
06/20/367-1564

Lomtalanítást vállalok, 
ingyen is. Hagyatékot, 
porcelánokat vásárolok, régi 
roncsokat forgalomból kivont 
adásvételivel. Agancsokat, 
horgászbotokat, hulladék 
vasakat. Hívj bizalommal! Háry 
Ferenc. Telefon: 06/70/211-9070
Rossz automata mosógépet 
keresek (csak Pécsen). 
Telefon: 06/30/982-8518

Vásárolok 
mindenféle 

papír régiséget, 
gyűjteményt, 
kártyanaptárt, 

képeslapot, plakátot, 
képregényt, italos, 
üdítős és egyéb 

címkéket, tárgyakat, 
retro játékokat, kártyát, 

vasút modelleket.
06/30/263-9677
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