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Indul a pécsi rendszer kiépítése:

PARKOLJ OKOSAN!

Péterffy Attila: Legyen megint friss, jó levegő ebben az országban

Zsolnay-kötbér, 2. rész: Kudarcba fulladt gyárfoglalás

Pécsett is sztrájkoltak a pedagógusok



Zsolnay „gyárfoglalás”: Najari saját zsebből 
fizetett, ez lékelte meg a NER-es akciót

A Zsolnay Porcelánmanufaktúra 
Zrt. egykori privatizációja körül 

számos probléma merült fel, a ko-
rábbi városvezetés idején gyárfog-
lalásra is sor került. A 2015 és 2019 
közötti időszak kapcsán jogi átvilá-
gítást rendelt el a város polgármes-
tere. Az audit főbb megállapításait 
cikksorozatban dolgozzuk fel, a má-
sodik részben az auditot felügyelő 
dr. Bodnár Imre foglalta össze, hogy 
milyen érdekcsoportok, és hogyan 
próbálták megszerezni Bachar Naja-
ritól a Zsolnay többségi tulajdonát.

 l Szakács Miklós
– Ha egy mondatban kellene össze-

foglalnia a jogi audit végkövetkez-
tetését, mi lenne az?

– Pécs Megyei Jogú Város előző veze-
tése együttműködött egy olyan akció-
ban, aminek a vége az lett, hogy 118 
ember az utcára került és soha nem 
kapta meg a 10-20-30 éves munkavi-
szony után járó járandóságait, súlyos 
és indokolatlan kötbér-kötelezettség 
maradt a város terhén és reális veszé-
lye van, hogy a jelzáloggal terhelt in-
gatlanokat elveszíti a város – mondta 
dr. Bodnár Imre, a Zsolnay-gyár adás-
vételét, és az azt követő eseményeket 
vizsgáló jogi auditot felügyelő ügyvéd. 
Emellett a Pécs városába érkező befek-
tetőket is elriasztotta azzal, hogy nin-
csenek biztonságban a városban, mert 
itt egy ilyen dolog is megtörténhet.
–  Mit ért pontosan „akció” alatt?
– Valójában ez egy támadás volt, 
amelynek során egy jól behatárolha-
tó NER-es befektetői kör meg akarta 
szerezni a Zsolnay-gyárat Bachar Na-
jaritól, ebben pedig segített neki nem 
csak az önkormányzat, de a kormány 
is. Az egyetlen fej, amely kilátszott a 
víz alól az Paár Attila, a WHB Vagyon-
kezelő vezetője, így nem nehéz arra 

a következtetésre jutni, hogy ez egy 
erőteljes Tiborc-vonal a történetben. 
De érdemes megemlíteni L. Simon 
László szerepét is, hiszen ő volt az, 
aki kezdeményezte a kormányzatnál, 
hogy kiemelt jelentőségű szervezetté 
nyilvánítsák a Zsolnayt. Vagy itt van 
dr. Szabó Iván ügyvéd, akire a „vízhor-
dó” szerepe jutott, de érdekes Mikes 
Éva és Turi Attila közreműködése is, 
akik önkormányzati delegáltak voltak 
a Zsolnay vezető testületeiben és egyik 
napról a másikra a Ledina Kerámiában 
ügyködtek. Persze van itt egy szereplő, 
akiről soha nem beszélünk, viszont aki 
ismeri az ügyet és a helyi viszonyokat, 
tudja, hogy nélküle a régió NER-bugy-
raiban semmi sem történik.
– Indokolt volt a kiemelt státuszba 

helyezés?
– Teljesen indokolatlan volt. Nyilván-
valóan csak azért volt erre szükség, 
mert miután kiemelt gazdálkodó szer-
vezetté vált a Zsolnay, speciális felszá-
molási szabályok vonatkoztak rá. Per-
sze az is izgalmas, hogy szinte azonnal 
el tudtak indítani ellene egy NAV-os 
eljárást, aminek egyébként kulcsszere-
pe volt a későbbi eseményekben is. A 
Zsolnaynak volt korábbról egy Magyar 
Fejlesztési Banknál lévő hitele – ezt 
egyébként Najari korábban ki akarta 
váltani, az MFB-nek többször is tett 
rá ajánlatot 260 millió forint értékben, 
azonban azt a bank nem adta el neki. 
Azon már nem is kell meglepődni, 
hogy kicsivel később Paár Attila vet-
te át ezt a hitelt, 200 millió forintért. 
Tehát az állami tulajdonú pénzintézet 
60 milliót bukott csak azért, hogy ne 
Najari szerezze meg a hitelt.
– Ha jól értem, az audit megállapítá-

sa szerint a NAV eljárása a Najari 
tulajdonolta Zsolnay Porcelánma-
nufaktúra Zrt. ellen része volt an-
nak a folyamatnak, amiben meg 

akarták szerezni a gyárat tőle. Nyo-
másgyakorlásnak szánták?

– Felelőtlenség lenne egy ügyvédnek 
ezt így kijelenteni, de ez egy erőde-
monstráció volt. Akkor, 2015-2016 
környékén ez még szokatlannak tűn-
hetett, azonban manapság jól látszik 
az, hogy ez egy bevett eszköz, elég 
megnézni, hogyan próbálják ellehe-
tetleníteni Bige Lászlót, vagy legújab-
ban Iványi Gábort. A NAV kivonult, 
lefoglalta a Zsolnay árukészletét, a 
termelőeszközöket, ezzel próbálták 
megfosztani bevételszerző képessé-
gétől. Közben az eljárást kihasználva 
elkezdődött a dolgozók elbizonytala-
nítása is, agitálni lehetett őket, hogy 
hagyják ott a céget, hiszen az úgysem 
fog tudni bért fizetni, de gondolom a 
20-25 NAV-os pisztolyos felvonulása 
a gyárban sem okozott a dolgozók-
nak boldog pillanatokat. Ezt az egész 
folyamatot egyébként a város részéről 
névleg Szabó Iván, az önkormányzat 
és a városi vagyonhasznosító akkori 
jogi képviselője, és a Tettye Forrásház 
igazgatósági elnöke menedzselte, aki 
korábban a vízművet is „elfoglalta”. 

A terv egyértelmű volt. 

Miután a NAV-os eljárással a bevétel-
szerzést megakadályozzák, a dolgozó-
kat akarták kivonni a cégből. Ez meg 
is történt, hiszen rá tudtak venni 118 
dolgozót, hogy mondjon fel. A város 
aztán a Ledina Kerámiát megalapítot-
ta, oda vett át mindenkit.
– Akkor hogyan lehetséges az, hogy 

végül mégsem sikerült „elvenni” a 
Zsolnayt Najaritól? Hiszen ma is 
övé a cég.

– Akár azt is mondhatnánk, hogy ez 
egy jól átgondolt terv volt. Csakhogy 
egyvalamire nem voltak felkészülve a 
gyárfoglalók. Hogy mi van akkor, ha 

Bachar Najari egyszer csak előáll, és 
saját zsebből kifizet minden tartozást, 
megmentve ezzel az önkormányzat 
részvényeit. Merthogy ez történt. In-
nentől kezdve pedig borult az egész 
művelet. Most visszatekintve, látva az 
egész folyamatot, és azt, hogy az mi-
lyen károkat okozott a Zsolnaynak és 
magának Pécsnek is, rendkívül aggá-
lyos – de legalábbis elgondolkodtató 
–, hogy Pécs akkori vezetése gyakor-
latilag ahhoz asszisztált, hogy kárt 
okozzon „saját magának”. Hiszen ha 
csak kisebbségi részben is, de a város 
is tulajdonosa a gyárnak. És akkor az 
ilyen-olyan módon meggyőzött egy-
kori munkavállalókról még nem is 
beszéltünk, pedig velük aztán tényleg 
senki sem törődött. Az új helyükön, 
a Ledinában ugyan másfél évig kap-
tak fizetést, de munkájuk valójában 
nem volt. Mint ahogyan az is nagy 
kérdés, hogy egyáltalán miből fizették 
őket ez idő alatt? Persze ezt valójában 
tudjuk, kölcsönszerződések bizonyít-
ják ugyanis. Mások mellett például a 
Bánki Erikhez köthető Benik Balázs 
cége, a közbeszerzéseken kitűnően 
szereplő B Build & Trade kölcsönzött 
több tízmillió forintot a bérek kifi-
zetésére. Ezt pedig egyébként sosem 
kapta vissza sem Benik, sem mások, 
akik adtak. Érdekes, hogy első szóra, 
fedezet nélkül kölcsönöztek, és ami-
kor elbukták a pénzt, nem nagyon 
siratták.
– A kérdés az, hogy felmerült, fel-

merül-e az ügyben bűncselekmény 
gyanúja? Van valami, amit a jelen-
ben lehet azért tenni, hogy a várost, 
a dolgozókat vagy akár magát Ba-
char Najarit ért károkért valakit 
felelősségre lehessen vonni?

– Annak idején a Zsolnay-gyár ve-
zetése összesen 14 feljelentést tett, 
például hitelezők kielégítésének meg-
hiúsításával elkövetett csődbűntett 
kísérlete miatt is, de egyikből sem lett 
semmi, megszüntették a nyomozáso-
kat. Pedig itt a gyár hitelezőit is meg-
próbálták megkárosítani, hiszen ha 
csődbe juttatják Najarit, így a gyárat, 
azzal a hitelezőknek is jelentős kárt 
okoznak. Jogi értelemben ugyan azt 
gondolom, hogy még ma is lehetne 
mit kezdeni, de ehhez több dolognak 
is meg kellene változnia. A becsa-
pott egykori munkavállalóknak bele 
kellene állniuk az ügybe, ők viszont 
most már leginkább egyáltalán nem 
akarnak a múlttal foglalkozni. Arról 
nem is beszélve, hogy a Zsolnay Por-
celánmanufaktúra épp mostanában 
kezd magához térni, így nem biztos, 
hogy érdekében állna újra megboly-
gatni ezt az időszakot, és esetleg ismét 
negatív kontextusban feltűnni a hazai 
közbeszédben.
Sorozatunk első részében arról a 800 
milliós kárról írtunk, ami egy rosszul 
megírt szerződés miatt érte a várost.

Dr. Bodnár ImreDr. Bodnár Imre
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Elindult a pécsi okosparkolási rendszer kiépítése

Összesen több mint 700 belvárosi 
parkolóhely kap olyan szenzort, 

amelyek érzékelik, hogy az adott he-
lyen áll-e autó vagy sem. A rendszer 
nemcsak a sofőröket segíti a szabad 
parkolóhelyek felkutatásában, ha-
nem hozzájárul a belvárosi levegő- 
és zajszennyezés csökkentéséhez is.

 l Pernecker Dávid
Március 17-én és 18-án, csütörtökön 
és pénteken kezdődött az okosparko-
lási rendszer kiépítése Pécsen: a spe-
ciális szenzorokat először a Centrum 
parkolóba és a Czinderi utcába telepí-
tették a szakemberek – közölte az ön-
kormányzat.
– Célirányos parkolás, kisebb forga-
lom, emiatt alacsonyabb környezet-
terhelés és élhetőbb belváros. Ezeket 
a célokat egyaránt megvalósítja az 
okosparkolási rendszer, amelynek 
pécsi belvárosi bevezetéséről nemrég 

döntöttünk. Több körben, összesen 
több mint 700 belvárosi parkolóhely 
kap szenzort, amelyek érzékelni fog-
ják, hogy az adott helyen áll-e autó 
vagy sem. A jeleket egy applikációra 
továbbítja a rendszer, így az autósok 
mérlegelni tudják, hogy egy adott 
övezetbe behajtanak-e, vagy máshol 
keresnek parkolási lehetőséget. Ezzel 
úgy tudjuk megkönnyíteni a parkoló-
hely-keresést a pécsiek számára, hogy 
közben csökken a belváros forgalma, 
és ezzel a környezeti- és zajterhelése 
is – idézi az városházi közlemény Sch-
muck Rolandot, a pécsi önkormányzat 
költségvetési és gazdasági bizottságá-
nak elnökét.
Mivel a szenzorok beépítését a parkoló 
autók megakadályoznák, fontos, hogy 
az érintett helyek üresek legyenek. En-
nek érdekében a munkálatok idejére 
megállási tilalom lesz érvényben az 
adott területeken, amelyre a helyszí-

nen táblák is figyelmeztetik az autóso-
kat már a telepítés megkezdése előtti 
napokban.
A telepítés első napján, március 17-
én a Centrum parkoló 119 darab és a 
Czinderi utca 25 darab parkolóhelye, a 
második napján, március 18-án pedig 
a Centrum parkoló fennmaradó 99 
darab parkolóhelye kapta meg a szen-
zorokat. Az okosparkolási rendszert 
a fent említett helyszíneken kívül az 
alábbi utcákban építik majd ki:

 Ä Jókai utca 35. mögötti zsákutca
 ÄPerczel utca
 ÄLyceum utca
 ÄMunkácsy Mihály utca
 ÄFürdő utca
 ÄGoldmark Károly utca
 ÄBercsényi utca
 ÄToldi Miklós utca
 ÄGábor utca
 ÄTímár utca
 ÄFelsőmalom utca
 ÄKirály utca (Felsőmalom utca és 
Alsó-havi utca közti szakasz)
 Ä Jókai utca (Rákóczi úttól északra)
 ÄVáradi Antal utca
 ÄEötvös utca
 ÄDischka Győző utca
 ÄZrínyi Miklós utca

A fenti helyszíneken várhatóan április-
ban, két ütemben végzik majd a szen-
zorok telepítését.
A beépítés és a kalibrálás után az ér-
zékelők folyamatosan frissülő adatokat 
küldenek az okostelefonokra ingyen 
telepíthető, Parkolási Mobil Alkalma-
zás nevű applikáció számára. A fel-
használók így mindig aktuális infor-

mációkat kapnak arra vonatkozóan, 
hogy a rendszerbe bevont területeken 
hol van szabad parkolóhely. 

Ha az adott utcában nincs 
ilyen, akkor oda nem is kell 

behajtani, ha van, akkor 
pedig célirányosan arra 
tudják venni az irányt a 

sofőrök.

A rendszer megszünteti a parkolóhe-
lyek utáni felesleges keresgélést, csök-
kenti a belvárosi forgalmat. Ezáltal 
mérsékeli a belvárosi zajszennyezést, 
ami javítja az ott lakók életminősé-
gét, és jelentősen kisebb lesz a káro-
sanyag-kibocsátás is, ami pedig a jobb 
levegőminőséghez járul hozzá a város-
ban.
A LIFE IP HUNGAIRY (LIFE17 IPE/
HU/000017) projekt az Európai Unió 
LIFE programjának támogatásával 
valósul meg.

Ingyenesen parkolhatnak Pécsen az ukrán rendszámú autók
Az orosz–ukrán háború elől me-

nekülők díjmentessége a régi 
parkolási rendelet alkalmazásáig áll 
fenn, de ha szükséges lesz, kezde-
ményezni fogják a vélhetően nyá-
ron életbe lépő új parkolási rendelet 
módosítását is az ingyenes parkolás 
fenntartása érdekében.

 l Pernecker Dávid
A február 24-én kitört orosz–ukrán há-
ború az utóbbi évtizedek legsúlyosabb 
humanitárius válságát hozta magával 
Európában. A március 13-án hozzáfér-
hető adatok szerint az Oroszország által 
megszállt Ukrajnából menekültek szá-
ma már átlépte a 2,5 milliót, az előzetes 
becslések szerint pedig ez a szám vár-
hatóan 4 millióra is nőhet. A rendőrség 
folyamatosan, napról napra frissülő 
adatai szerint az invázió első napjaiban 
Magyarországra Ukrajnából naponta 
csaknem 20 ezren érkeztek, de a mene-

kültek száma azóta mérséklődni látszik, 
jelenleg naponta hozzávetőlegesen 10 
ezren jönnek át az ukrán határon. Az 
országba eddig összesen több mint 245 
ezer menekült jött: többségük ugyan 
csak információt kér az átutazáshoz, de 
sokan vannak, akik magyar ismerőse-
iknél, rokonaiknál szállnak meg, vagy 
a számukra önkéntes segítséget nyújtó 
civileknél, szociális szervezeteknél ke-
resnek oltalmat. 
Nyőgéri Lajos szociális ügyekért fe-
lelős alpolgármestertől megtudtuk, 
hogy a Pécsre érkező menekültek 
közül többen hozzátartozóiktól, illet-
ve a pécsi ukrán kisebbség tagjaitól 
kértek segítséget, hozzájuk is jönnek 
menekült családok. Mint mondta, a 
városvezetés ott és úgy támogatja a 
menekülteket, ahol és ahogy csak tud-
ja, épp ezért a számukra nyújtott hu-
manitárius segítségadás érdekében a 
március 22-ei közgyűlés elé terjesztik 

azt a rendeletmódosítási tervezetet, 
amelynek eredményeképp az ukrán 
forgalmi rendszámmal rendelkező 
gépjárművek Pécs közigazgatási terü-
letén belül, a fizető parkolózónákban 
térítésmentesen várakozhatnak.
Az alpolgármester hangsúlyozta, hogy 
a díjmentesség a régi – tehát nem a 
járványügyi veszélyhelyzet megszün-
tetése után életbe lépő, már elfogadott 
új – parkolási rendelet alkalmazásáig 
áll fenn, tehát ideiglenes kedvezményt 
jelent a menekültek részére. 

Hozzátette ugyanakkor, hogy 
a régi rendelet várhatóan 

idén július elsején 
megszűnik, az új rendelet 

pedig alkalmazhatóvá válik. 

– Folyamatosan figyelemmel kísérjük 
a nemzetközi eseményeket. Amennyi-

ben a háborús helyzet, vagy az abból 
adódó humanitárius válság a régi par-
kolási rendelet hatályvesztését köve-
tően is fennáll, kezdeményezni fogjuk 
az új parkolási rendelet módosítását a 
díjmentesség további fenntartása ér-
dekében – emelte ki Nyőgéri Lajos. Az 
alpolgármester kérdésünkre elmond-
ta, hogy megvizsgálták, a díjmentes-
ség miatt keletkező bevételkiesés olyan 
alacsony, hogy a gazdasági és költség-
vetési hatása nem is mérhető.

A Centrum parkolóba 119 darab szenzor került A Centrum parkolóba 119 darab szenzor került 
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A 48-as téren és a Kossuth téren 
ünnepelte Pécs az 1848-as forra-

dalom ünnepét. Pécs polgármeste-
re beszédében párhuzamot vont az 
akkori magyarországi és a mostani 
ukrajnai események, valamint a ha-
zai politikai helyzet között. Beszédet 
mondott Szakács László országgyű-
lési képviselő is, aki szerint az illibe-
rális politika megbukott.

 l Nimmerfroh Ferenc
Március 15-én a 48-as téren huszá-
rok és felvonulók gyülekezőjét lehetett 
megtekinteni a Petőfi-szobornál, majd 
elhangzott a Nemzeti dal és a 12 pont, 
ezt követően pedig elindult a felvonu-
lás a Kossuth térre. A Kossuth téren a 
Csurgó Zenekar ünnepi gyermekkon-
certjével kezdődött a program, ezután 
érkeztek meg a felvonulók, majd 16 
órától következtek az ünnepi beszédek. 

„Elég volt 
a folytonos háborúból”
Péterffy Attila polgármester emlé-
keztetett, 1848-ban a nemzet legfőbb 
követelései a béke, szabadság és egyet-
értés voltak. „Eltelt 174 hosszú év, ma 
vajon mit kívánhat a magyar nem-
zet? Mit kívánhat 2022-ben, amikor 
a szomszéd államban egy fékevesztett 
diktátor anyák és gyermekek vérével 
festi a falakat” – tette fel a kérdést be-
szédében Péterffy.

Aztán arról beszélt, hogy a 
nemzet ma is békét kíván.

„Elég volt a folytonos háborúból, 
amiben a hatalom 12 éve hadakozik. 
Propagandájuk szerint egykori me-
cénásuk ellen, a rezsi ellen, a mig-
ránshordák ellen, Brüsszel ellen. Va-
lójában pedig csak a szabadság ellen, 
a magánnyugdíjaink ellen, az éppen 
kiszemelt társadalmi csoportok ellen. 
Az oktatás ellen, a kórházak ellen, a 
demokrácia ellen” – fejtegette.
Ahogy a béke, úgy a szabadság és az 
egyetértés is érvényes követelései lehet-
nek a magyaroknak ma is – mondta.
„Legyen igazi szabadság, legyen a ma-
gyar egy valóban felszabadult nemzet! 
Legyen megint friss, jó levegő ebben az 
országban, legyen megint jó hangulat, 
legyen bizakodás és fejlődés! (…) Le-
gyen egyetértés. Nem, nem úgy, ahogy 
a Fidesz kigondolta a Nemzeti Együtt-
működés Rendszerét. Valódi egyetér-
tésre gondolok” – így a polgármester.
Péterffy szerint az emberek a putyini 
pusztítás helyett európai Magyaror-

szágot akarnak, „mert a mi helyünk 
Európa közepén van, és nem Nyu-
gat-Oroszországban, bármit is mond-
jon az agresszor kicsi, de hűséges ba-
rátja”.

A polgármester ezt követően 
arról beszélt, hogy a 

márciusi ifjak 12 pontjából 
nem sok minden valósult 

meg 2022-re.

„Szabad a sajtó, vagy a saját pénzün-
kön hazudnak nekünk? Felelős a mi-
nisztérium? Közös a teherviselés, vagy 
csak a kiváltságosok mérhetetlen gaz-
dagodását szolgálja a rendszer?” – tet-
te fel a kérdést. Beszéde végén Péterffy 
Attila az április 3-ai országgyűlési vá-
lasztások fontosságát emelte ki.
„Kevesebb mint három hét múlva csak 
egy tollra lesz szükségünk, és újra friss 
levegőt szívhatunk. Csak két kicsi X, 
négy apró tollvonás. Csupán ennyi 
választ el minket az egyenlőségtől, a 
szabadságtól és a testvériségtől. Mind-
össze két X a különbség Európa és Pu-
tyin között” – fogalmazott. Szerinte a 
választás tétje az, hogy „fel tudjuk-e 
építeni a nemzet 174 éves álmait”.

„Vissza kell szereznünk 
egy szabadabb élet 
lehetőségét”
Péterffy Attila után dr. Szakács László 
országgyűlési képviselő mondott be-
szédet. Az ellenzéki politikus először az 
1848. március 15-ei eseményeket eleve-
nítette fel, kiemelve, hogy akkor, azon 
a napon „a pesti utcákon nem számí-
tott a származás, a vallási hovatartozás, 
nem számított, ki gazdag vagy szegény. 
Mindenki a magyar nemzet része volt. 
Érezték, hogy közös erőfeszítéssel meg-
változtathatják azt a világot, ami addig 
mozdíthatatlannak tűnt.”
A történelmi kitekintés után Szakács 
is felvillantotta az összefüggéseket 48 
öröksége, a mai politikai helyzet és az 
ukrajnai háború között. Hangsúlyozta: 
az orosz agressziót „a pusztítást, kato-
nák, nők, gyermekek halálát semmifé-
le ok, érvelés, vélt vagy valós sérelem 
nem igazolhatja”. Szerinte a magyarok-
nak szolidaritást kell vállalniuk a hazá-
ját védő ukrán néppel.

A képviselő szerint a Putyin 
által elindított háborúval 

Orbán illiberális rendszere 
megbukott.

A háború „annak az »illiberális« po-
litikának a csődje, amely álhírekkel 
téveszti meg, manipulálja saját népét, 
amely gyűlöletre, megosztásra és kire-
kesztésre épít. Annak a politikának a 
csődje, amely a gazdaságot és az ország 
erőforrásait a hatalomtól függésben 
lévő oligarchák kezére játssza át. Annak 
a politikának a csődje, amely az egyen-
lőtlenségeket, az igazságtalanságot nem 
megszüntetni akarja, hanem elhazud-
ni” – fejtegette. Utalva a közelgő válasz-
tásra azt mondta: „Annyi elvesztegetett 
év után vissza kell szereznünk egy sza-
badabb és jobb élet lehetőségét.”
A beszédek után a politikai és társa-
dalmi szervezetek koszorúzása követ-
kezett, majd a Tóth Vera Quartet kon-
certjét hallgathatták meg az ünneplő 
pécsiek.

„Ezer érzés 
köt össze minket”
Idén Erkel Ferenc, Liszt Ferenc, 
Dubrovay László és Dohnányi Ernő 
műveivel hívta közös ünneplésre a kö-
zönséget a Pannon Filharmonikusok. 
Az estet záró mű Pécsről indult el a vi-
lágsiker útján, Dohnányi Ernő ugyanis 

itt mutatta be 1924-ben Ruralia Hun-
garica című zongoraciklusát, melyet 
a hazai és külföldi közönség egyaránt 
lelkesen fogadott, a mű egyik fontos 
lenyomata Dohnányi hazaszereteté-
nek.
Péterffy Attila polgármester az ün-
nepi hangverseny előtt arról beszélt, 
hogy az 1848-49-es forradalom és 
szabadságharc sok szállal kapcsolódik 
a kor művészetéhez, 1848 forradal-
mi mámorban úszó európai nagyvá-
rosaitól a zene is elválaszthatatlan.  
A polgármester idézte napjaink orosz 
zenésze és politikai aktivistája, Marija 
Aljohina szavait: „A forradalom igazi 
hősköltemény, de ha egyszerűen abba-
hagyjuk és eltűnünk, az ő hősköltemé-
nyük lesz, nem a miénk. Az ország az 
övék marad, és sose lesz a miénk.”
Végül beszédét a következő gondola-
tokkal zárta: „Azt gondolom, hogy az 
ország most is a miénk. Nemzetként 
még mindig ezer érzés és történelmi 
emlék köt össze minket. Igaz, azon, 
hogy újra összetartó közösséggé vál-
junk, sokat kell majd dolgoznunk. Ez 
a munka lehet majd a mi hősköltemé-
nyünk.”

Péterffy Attila: Legyen megint friss, 
jó levegő ebben az országban

„Legyen a magyar egy valóban felszabadult nemzet!”„Legyen a magyar egy valóban felszabadult nemzet!”

Megtelt a Kossuth tér a nemzeti ünnepenMegtelt a Kossuth tér a nemzeti ünnepen
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Körülbelül 2500 újszülött jön világra a Pécsi Tu-
dományegyetem Szülészeti és Nőgyógyászati Kli-
nikáján évente. Nagyságrendileg 16 százalékuk 
koraszülött, közülük úgy 100 baba nem éri el az 
1500 grammos súlyt, nagyjából a fele pedig az 
1000 grammot sem. Hogy a csöppségeket bizton-
ságosan szállíthassák a műtő, a szülőszoba és az 
intenzív osztály között a kórház dolgozói, speci-
ális inkubátorra van szükség, mely ára 12 millió 
forint. 
Dr. Funke Simone, a Pécsi Tudományegyetem 
(PTE) Klinikai Központ (KK) Szülészeti és Nő-
gyógyászati Klinika Neonatológiai Tanszékének 
vezetője lapunknak elmondta, a két kilogramm 
alatti súlyú koraszülöttek szinte biztosan inku-
bátorba kerülnek, miután a világra jöttek. A gépi 
lélegeztetésre alkalmas transzport inkubátor azért 
lényeges számukra, mert az akut ellátásban része-
sülő babákat ebben tudják szállítani. Méghozzá 

úgy, hogy az eszköz melegen tartja és ha kell, léle-
gezteti is a kicsiket.
– A Pécsett születő gyerekek közül évente több 
mint 100 esetében van arra szükség, hogy ebben 
a speciális eszközben vigyük a kórház különböző 
pontjaira. Jelenleg is van ilyen gép az osztályon, de 
már nagyon elavult, szeretnének egy újat vásárol-
ni a babák érdekében. Az ára körülbelül 12 millió 
forint, ezért kérünk segítséget a beszerzéshez az 1 
százalékokon és az alapítványunkhoz érkező uta-
lásokon keresztül – foglalta össze Funke Simone.

A kormány Pécsett is semmibe 
vette az egyetemi autonómiát 

és elmulasztotta egy versenyképes 
egyetemi modell kialakítását, ehe-
lyett a felsőoktatást hozzá nem értő 
fideszes politikusok vezette alapít-
ványoknak szervezték ki – hangzott 
el Keresztes László Lóránt, Mellár 
Tamás és Szakács László közös saj-
tótájékoztatóján.

 l Pernecker Dávid
Sajtótájékoztatót tartott március 13-
án a pécsi Vásártéren Keresztes László 
Lóránt, az LMP frakcióvezetője, Mel-
lár Tamás és Szakács László parlamen-
ti képviselők, valamint Héjas Réka, a 
Minden Fiatal Magyarországa Bara-
nya megyei elnöke. Az esemény címe 
magáért beszélt: „A Fidesz politikai 
irányítás alá vonta az egyetemeket, 

április 3. után helyreállítjuk az elvett 
autonómiát!”
Keresztes László Lóránt a sajtótájékoz-
tató kezdetén emlékeztett arra, hogy 
az Egységben Magyarországért ellen-
zéki pártszövetség napokban meg-
hirdetett programjának egyik legfon-
tosabb pontja a magyar felsőoktatás 
„megmentése” és újraépítése.
– A Fidesz a teljes magyar felsőoktatást 
politikai irányítás alá helyezte. A vidé-
ken nem maradt állami fenntartású 
egyetem, a Pécsi Tudományegyetemet 
is kiszervezték egy olyan alapítványba, 
amit fideszes politikusok, illetve a Fi-
deszhez közel álló személyek vezetnek. 
Semmibe vették az egyetemi autonó-
miát, hiszen az egyetemeket érintő 
legfontosabb döntési jogokat már nem 
az egyetemi szenátusok, hanem ezek 
az alapítványok gyakorolják – mondta.

Hozzátette: az adófizetők pénzéből 
érkező források már nem közvetlenül 
az egyetemekhez, hanem az alapítvá-
nyokhoz érkeznek.
– A pécsi egyetemet fenntartó alapítvány 
kuratóriumi elnöke a Fidesz államtitká-
ra, Bódis József, aki saját főnökével, Pal-
kovics László miniszterrel kötötte meg 
a szerződést az egyetem fenntartására, 
ami meggyőződésünk szerint minden 
szempontból összeférhetetlen, erkölcste-
len és gyalázatos lépés volt – fogalmazott 
az LMP frakcióvezetője.
Keresztes László Lóránt ezt követően 
hangsúlyozta, hogy a kormányváltás 
után az egyik első lépésük az egyetemi 
autonómia helyreállítása lesz.
Mellár Tamás kiemelte, hogy a Fidesz 
elmulasztotta, hogy egy nemzetközi 
szinten is működőképes és verseny-
képes egyetemi modellt alakítson ki. 
Ehhez szükség lett volna ahhoz – foly-
tatta –, hogy kikérjék az egyetemek vé-
leményét, és társadalmi vitát is kezde-
ményezni kellett volna a témában, de 
semmi nem történt meg ebből.
Tavaly az egyetemek kaptak egy visz-
szautasíthatatlan ajánlatot, muszáj volt 
elfogadniuk az úgynevezett modell-
váltást, hiszen ellenkező esetben nem 
kaptak volna pénzt – mondta.
– Emellett az alapítványokat hozzá 
nem értő személyek kezébe tették.  
A pécsi kuratóriumnak három olyan 
tagja is van, akiknek semmilyen tudo-
mányos publikációja sincs, tehát nem 
értenek a tudományos kérdésekhez. 
Márpedig az alaptörvény kimondja, 
hogy tudományos kérdésekben csak 
a tudományos közösség dönthet. Ezek 
után hogyan várhatjuk el, hogy a Pécsi 
Tudományegyetem jó irányba men-

jen? Ezért szerepel a programunkban 
egy olyan tényleges modellváltás, ami-
be az összes érdekeltet be fogjuk von-
ni annak érdekében, hogy egy hosszú 
távon is működőképes és érvényes 
megoldás szülessen – mondta Mellár 
Tamás.
Szakács László úgy fogalmazott, hogy 
a pécsi egyetem a térség fejlesztésének 
motorja lehetne, viszont az egyetemet 
most „Fidesz-katonák” irányítják, ők 
döntenek az oktatás irányáról:

„magyarul nincsen 
tudományos, innovációs és 

oktatási szabadság.”

– Az egyetem a szabadság központja 
kell, hogy legyen. Hiszen a tudomány 
csak ott fejlődik, ahol szabadság van. 
Pécs akkor lehet gazdasági, innovációs 
és kulturális régióközpont, ha ennek 
egy szabad egyetem alapot tud nyújta-
ni. Ezért mi vissza fogjuk adni a tudo-
mány szabadságát, a tanszabadságot, 
az egyetem autonómiáját – mondta.
Héjas Réka a fentiekhez hozzátette, 
hogy a kormány modellváltásának cél-
ja egyértelműen a hatalom átmentése 
és a felsőoktatás „elfoglalása” volt.
– Nekünk, egyetemistáknak, a közös-
ség egy olyan összetartó erő, amire fo-
lyamatosan tudunk támaszkodni. De 
ahogy megnő az egyetemen a politikai 
befolyás, ez az erő gyengül, az összetar-
tás helyett szétszakítják az embereket, a 
tanárokat és diákokat egyaránt. Egyre 
kevesebb helye lesz a sokszínűségnek, 
egyre kisebb teret kapunk, és egyre 
több olyan eset fog történni, mint a Völ-
ner-ügy – fogalmazott a Minden Fiatal 
Magyarországa Baranya megyei elnöke.

„A pécsi egyetem az innováció motorja lehetne, 
de most Fidesz-katonák irányítják"

Speciális inkubátorra gyűjt a pécsi koraszülött intenzív osztály

Ha 1%-kal segítenénk a gyűjtést…
Koraszülöttek és Újszülöttek 
Egészségéért Alapítvány
7624 Pécs, Édesanyák útja 17.
Adószám: 18303638-1-02

Évente több mint Évente több mint 
100 esetében van szükség a gépre100 esetében van szükség a gépre

Mellár Tamás, Keresztes László Lóránt, Mellár Tamás, Keresztes László Lóránt, 
Szakács László és Héjas RékaSzakács László és Héjas Réka
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Elmaradt reggeli dugó, összevont csoportok: Pécsett is elindult a tanársztrájk

Március 16-án kezdődött a tanárok határozat-
lan idejű országos sztrájkja, amelyet a Peda-

gógusok Demokratikus Szakszervezete (PDSZ) és a 
Pedagógusok Szakszervezete (PSZ) hirdetett meg. 
Pécsett is számos intézmény pedagógusai csatla-
koztak a munkabeszüntetéshez.

 l Szakács Miklós
A Telex híre szerint Pécsett a Leőwey Klára Gimnázi-
umban egész héten sztrájkoltak – március 11-ig a tanári 
karból 35-en írták alá a szándéknyilatkozatot. Ugyan-
ilyen számban csatlakoztak pedagógusok a sztrájkhoz 
a Kodály gimnáziumban, a PTE két gyakorló iskolá-
jában, a Deákban és a Babitsban is, igaz, a tényleges 
létszám folyton változik, ugyanis a törvény szerint az 
érettségi előtt álló osztályok óráit így is meg kell tartani.
Lapunk megkereste Nagy Erzsébetet, a PDSZ ügy-
vivőjét, arról érdeklődve, nagyjából hány pedagógus 
csatlakozhatott Pécsett a sztrájkhoz. Nagy egyelőre 
pontos számmal nem tudott szolgálni, de a mellett, 
hogy a fenti híreket megerősítette, azt is hozzátette, 
a Kovács Béla Általános Iskolában és a Belvárosi is-
kolában is sztrájk van. Munkatársunk a Köztársaság 
téri iskola bejáratán is egy sztrájkot támogató kiírást 
látott, a szokásos reggeli gyerekáradat pedig ezúttal, 
március 16-án elmaradt.
Az ügyvivőt a tanárkollégák folyamatosan keresik 
olyan kérdésekkel is, amelyből Nagy szerint az raj-
zolódik ki, hogy a legtöbb intézményvezető próbál 
nyomást helyezni a sztrájkoló pedagógusokra.
Nagy Erzsébet azt is elmondta lapunknak, hogy a 
Kovács Béla iskolából azzal a kérdéssel keresték meg, 
hogy csoportokat lehet-e összevonni és így biztosí-

tani a felügyeletet, ami azt jelzi, hogy nagy számban 
vesznek részt a tanárok az országos sztrájkban Pé-
csett is. A városban járva aznap reggel mindenesetre 
feltűnően kicsi volt a forgalom, a szokásos nyolc óra 
előtti dugónak az Aradi Vértanúk útján például nyo-
ma sem volt. 

Nagy Erzsébet azt mondta, hogy ő ezen 
nem lepődik meg, információk szerint 

ugyanis sok szülő nem is küldte el 
iskolába a gyermekét.

A Telex azt írja sztrájkolnak a pécsi és szigetvá-
ri óvodákban is, a fenntartó önkormányzatok 
támogatják őket ebben, és nem vonnak le a fize-
tésükből a munkabeszüntetés ideje alatt; a pécsi 
önkormányzat pedig három napi bért kifizet a 
dolgozóknak. 
A megyében körülbelül 1000 olyan pedagógusról 
tud a szakszervezet, akik aláírták a határozatlan 
idejű sztrájkról szóló szándéknyilatkozatot, mondta 
a lapnak Bittnerné Tóth Krisztina, a Pedagógusok 
Szakszervezete (PSZ) Baranya megyei szervezetének 
elnöke.

Pécsre is ellátogattak már 
az EBESZ megfigyelői

Az Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezet (EBESZ) 
munkatársai a közelgő magyarországi választások miatt 

már hazánkban vannak. Ahogyan azt Pécs jegyzőjétől, Lovász 
Istvántól megtudtuk, városunkban is megfordultak már.

 l Szakács Miklós
Gyorsan kezdjük is azzal, hogy nincs ebben semmi különleges, 
ugyanis az EBESZ megfigyelői minden egyes választás előtt meg 
szoktak jelenni. A választások menetébe nem avatkozhatnak 
bele, ahogyan az a nevükben is benne van, megfigyelni érkez-
nek. Elsősorban azt vizsgálják, hogy a választások előkészítése és 
lebonyolítása törvényes mederben, illetve a nemzetközi válasz-
tási sztenderdeknek megfelelően zajlik-e.
– A korábbiaktól eltérően most egy másik szervezet is elláto-
gatott a Pécsi Választási Irodához – mondta el lapunknak Pécs 
jegyzője, Lovász István. – Valójában ebben nincs semmi kü-
lönleges, aki nemzetközi szervezet megfigyelőjeként szeretné 
követni a választási eseményeket, az a Nemzeti Választási Iro-
dánál regisztrál előtte, ezt követően kezdheti meg a megfigyelői 
tevékenységét. Az EBESZ munkatársaival már találkoztam, egy 
nagyjából egyórás megbeszélés keretében tájékoztattam őket a 
választás menetéről, és az eddigi előkészületekről.
Kíváncsiak voltunk arra is, hogy április 3-án, a választás napján 
találkozhatunk-e majd a megfigyelőkkel, ott lesznek-e a pécsi 
szavazókörökben.
– Törvényileg a lehetőségük megvan arra, hogy akár a szava-
zókörökbe is ellátogassanak, és megfigyeljék az eseményeket. 
Azonban a szavazás napján a korábbiakban a Pécsi Választási 
Irodánál még nem tettek látogatást – mondta el a jegyző.

Városi Tőkealap: megvan a második 
támogatandó pécsi projekt is
Bő fél éve jött létre a Pécs Városi Tőkealap. A gazdaságfejlesztési projekt keret-

ben már a második támogatandó projektet is kiválasztották.

 l PécsMa.hu
Január végén adtunk hírt 
róla az önkormányzat közle-
ménye alapján, hogy a tavaly 
júliusban elindított vállalko-
zásfejlesztési program az év 
elejére elkönyvelhette első si-
kerét: az első beadott projek-
tet az alapkezelő elfogadta, 
és továbbította ahhoz a dön-
téshozó testülethez, amely a 
projektinformációk alapján 
elbírálta a tőkefinanszírozás 
támogathatóságát.
Ez a testület a Befektetési Bi-
zottság, amibe Pécs önkormányzata két tagot (Ruzsa Csaba alpolgármester és dr. Csiz-
madia Péter, a Fidesz frakcióvezetője), a Focus Ventures Zrt. pedig egy tagot delegált 
(Rendek Zoltán befektetési igazgató). Ruzsa Csaba alpolgármester lapunkat arról tájé-
koztatta, hogy már a második támogatandó projekttel kapcsolatban is megszülettek az 
első döntések. Míg az első pályázó 1 milliárdos fejlesztési hitelben részesül, amiből a 
pécsi ipari parkban valósíthat meg beruházást, addig a második egy pécsi cég, amely 
egy innovatív sportegészségügyi üzletfejlesztési tervvel pályázott az alaphoz. 

Az alpolgármester elmondta, 150 milliós hitelt kaphat a vállalkozás 
magyar és európai terjeszkedésre. 

A következő lépés a hivatalos banki ajánlattétel és a szerződéskötési eljárás megindítása lesz.

Ruzsa CsabaRuzsa Csaba

Próbálnak nyomást helyezni a sztrájkoló pedagógusokraPróbálnak nyomást helyezni a sztrájkoló pedagógusokra
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Már várják a fényművészek jelentkezését, akik 
nem csak a székesegyház homlokzatát kelt-

hetik életre, hanem a fesztivál legnépszerűbb 
programjára, a Fény Útja pályázatra is izgalmas 
installációkat, vetítési-festési ötleteket alkothat-
nak meg a pécsiek és az ide látogatók nagy örö-
mére. 

 l PécsMa.hu
„Milliónyi pillangó röpül ki a pécsi székesegyház abla-
kán, zongorabillentyűvé válnak az ablakai, vagy éppen 
saját tengelye körül megpördül az épület? A képzelet 
birodalmát nyitja meg a Zsolnay Light Art nemzetközi 
fényfestőverseny, amely során a világ legjobb fényfestői 
keltik életre a székesegyház homlokzatát, és dobogtat-
ják meg sok tízezer ember szívét” – olvasható a Zsolnay 
Örökségkezelő NKft. felhívásában. Mint írják, az idei 
verseny témája az egyensúly – mely igen elgondolkod-
tató ezekben a nehéz időkben –, erre a témára reflektál-
va várják tehát az alkotásokat.

Idén több újítást 
vezetnek be a szervezők.

A 2022-es fesztivál vetítési programjába az eddigi 10 
helyett most csak a legjobb 5 alkotás kerül be. Ez-
zel párhuzamosan a pályaművek eddigi 3 percben  
maximalizált hosszát 4,5 percre növelték, lehetőséget 

biztosítva a komolyabb lélegzetvételű munkák meg-
születésére.
A verseny egy kategóriában zajlik, a zsűrizést idén 
is egy öttagú nemzetközi szakmai bizottság látja el.  
A zsűri által kiosztott 5000 eurós fődíjon felül idén is 
lesz közönségdíj. A Zsolnay Light Art szakmai part-
nere, és a verseny házigazdája a Kiégő Izzók.
Jelentkezési határidő: április 11. 24 óra.
A verseny a július 7–10. között zajló Zsolnay Fény-
fesztivál legnépszerűbb programja, amire az utóbbi 
években közel 80 ezer ember látogatott el. Emellett az 
esemény legnagyobb élményét a közel 25 állomásból 
álló Fény Útja alkotásai jelentik. Újdonság, hogy idén 

ezek megvalósítására is pályázhatnak a fényművé-
szek. A Fény Útja pályázatra olyan izgalmas fénymű-
vészeti installációkat, vetítési-fényfestési ötleteket, va-
lamint multidiszciplináris alkotásokat lehet nevezni, 
amelyek magával ragadják, inspirálják és interaktív 
módon bevonják a közönséget. A Zsolnay Fényfesz-
tivál csapata technikai és művészeti tanácsadók bevo-
násával hozza meg döntését a pályaművekről.
Érdemes pályázni, ugyanis a tavalyi fesztivál egyik 
alkotása, az Iris a napokban megnyerte a Fény Mes-
tere díjat, és újra látható a Zsolnay-negyed m21 Ga-
lériájában.
Jelentkezési határidő: április 10. 24 óra.

Tavaly ősszel hozott támogató 
döntést a pécsi közgyűlés a „Meg-

újuló Mecsek” elnevezésű koncepci-
óról, a Mecsekre és a Mecsekoldalba 
tervezett, 2021–2027 között megva-
lósítandó fejlesztésekről. A terv kez-
dettől fogva az volt, hogy a „Meg-
újuló Mecsek” tervezett fejlesztéseit 
– a Misina Ötletbörzéhez hasonlóan 
– többkörös lakossági és szakmai 
egyeztetés keretén belül véglegesí-
tik.

 l Nimmerfroh Ferenc
Ruzsa Csaba alpolgármester sajtótájé-
koztatón számolt be arról, hogy rövi-
desen indul a városi tulajdonban lévő 

volt bőrklinika értékesítési folyamata. 
A bőrklinika úgy kapcsolódik a Me-
csekoldal megújításához, hogy az an-
nak eladásából befolyt pénz egy részé-
ből vásárolná vissza az önkormányzat 
a volt Mandulás kemping területét.
Az alpolgármester felidézte, a bőr-
klinika értékesítéséhez a pécsi építési 
szabályzatot (PÉSZ) módosítani kell. 
Az engedélyezési szakasz lezárult, a 

Kormányhivatal égisze alatt működő 
építési hatóság elfogadta a PÉSZ-re 
vonatkozó módosítási javaslatot, ami-
ről majd áprilisi ülésén szavaz a pécsi 
közgyűlés.
Ruzsa Csaba elmondta: nyílt licitre 
bocsátják az ingatlant, aminek meg-
marad a műemléki védettsége, de más 
besorolásba kerül. Ez praktikusan azt 
jelenti, hogy akár lakóparkot is kiala-
kíthat majd ott az új tulajdonos.
Ruzsa Csaba felidézte: 2008 körül egy 
ideig úgy volt, hogy a Leőwey gimná-
zium költözhet az épületbe, de „sze-
rencsére” ebből nem lett semmi. A 
fideszes városvezetés 2017-ben meg-
próbálta eladni az ingatlant, sikerte-
lenül, ezt követően 2018-ban kapott 
műemléki védettséget, majd banki jel-
zálog került rá. A Péterffy-féle város-
vezetés 2021-ben törölte a jelzálogot az 
ingatlanról.
A sajtótájékoztatón elhangzott, 995 
millió lesz a licitár, de persze a leg-
magasabb ár elérése a cél. Rövidesen 
megjelennek a tender elindításáról 
szóló hirdetések a helyi és az országos 
sajtóban. Május 4-éig lehet jelentkezni 

a licitre, május 9-én lesz eredményhir-
detés, június 9-re tervezik a szerződés-
kötést az új tulajdonossal.

A bőrklinika eladásának 
két célja van, a Mandulás 
kemping megvásárlása, 

és a maradék összegből a 
város állam felé fennálló 
adósságának törlesztése.

A városvezetés reményei szerint kész-
pénzért fogják megvenni az ingatlant, 
ha azonban a licit sikertelenül zárul, 
ingatlancsere következik: 200 millió 
forint így is a városhoz folyik be a be-
csült értékek különbözeteként.
Megkérdezték az alpolgármestert a 
libegőről és az azt övező környezet-
védelmi aggodalmakról. Ruzsa Csaba 
hangsúlyozta, hatósági és lakossági 
egyeztetések indulnak majd a témá-
ban, az erdészetet, és a zöldhatóságot 
is bevonják a folyamatba. Hozzátette: 
alapvetően a lakossági szempontok 
lesznek a legfontosabbak, azaz, hogy 
akarják-e a pécsiek a libegőt vagy sem.

A nyár legnagyobb látványossága: 
indul a pályázat a Zsolnay fényfestőversenyre

A volt bőrklinikáért kapott pénzből 
indulhat el a Mecsekoldal megújítása

A legmagasabb licitár elérése a célA legmagasabb licitár elérése a cél

Az idei verseny témája az egyensúlyAz idei verseny témája az egyensúly

pécs2022. március 21.pécsi hírek 7



Idén is folytatódik a Pintér János Program, 
elsőként a Hamerli park készülhet el
Tavaly hat pécsi közterület újult és 

szépült meg a Pintér János Park-
megújítási Program keretében, idén 
pedig a Biokom tovább folytatja a 
munkát hat újabb helyszínen. Első-
ként a Vince utcában a Hamerli park 
készülhet el.

 l Szakács Miklós
A korábban gazlepte, meredek kis 
domboldalon már látszik a törődés. Ez 
persze eddig elsősorban a környező la-
kóknak volt köszönhető, akik elkezd-
ték kitakarítani a Vince utca közepén 
lévő kis zöldterületet. A kezdeménye-
zést aztán a városrész önkormányzati 
képviselője, Horváth Tamás is felka-
rolta, így idén a Pintér János Parkmeg-
újítási Program első helyszíne lehet a 
Hamerli park.
– Eltökélt célunk volt, hogy idén is 
folytassuk a Pintér János Programot, 
hiszen 2021-ben nagy sikert aratott 
már – mondta el lapunknak Meixner 

Barna, a Biokom NKft. ügyvezetője. 
– A Vince utcában kezdtük el Pécs új 
közparkjának kialakítását. Az elbur-
jánzó növényzetet, a gazt már sikerült 
eltüntetni, most első lépésben rendez-
ni kell a terepviszonyokat, hiszen egy 
igen meredek részről beszélünk. Ezért 
teraszosítani fogunk, és egy lépcsőt 

is építünk. Utána következhet majd a 
parkosítás, szaniter növények és hulla-
déktárolók kihelyezése, illetve új utca-
bútorok is kerülnek majd ki.
A munkák nagyjából 3,5 millió forint-
ból fognak megvalósulni, ami bár nem 
is tűnik soknak, de azért megvan en-
nek az oka. A Biokom ugyanis a Pintér 

János Program keretében arra töreke-
dik, hogy amit csak tud, önerőből, kül-
ső vállalkozók bevonása nélkül tudjon 
megcsinálni.

A Hamerli park fő 
látványossága azonban 

így is egy már most ott lévő 
betonfal lesz. Na persze nem 

jelenlegi formájában.

– Amikor elkezdődött a közös gondol-
kodás, arra jutottunk, a park mellett 
húzódó nagy szürke betonfal nem túl 
esztétikus – mondta mosolyogva Hor-
váth Tamás képviselő. – Azt találtuk ki, 
hogy oda egy óriási festményt kellene 
készíteni. Szerencsére az ott lakók ebbe 
beleegyeztek, és a műemlékvédelem is 
engedélyezte, így a Pöttyös Macska 
Egyesület művészei hamarosan neki-
állnak az alkotásnak. Kinéztünk egy 
csodaszép képet, ami a gyárat ábrázol-
ja, háttérben a templomtoronnyal és 
a háztetőkkel. Olyan lesz, mintha egy 
óriási tükörkép lenne.
Ha minden a tervek szerint halad, ak-
kor május 8-án, egy piknik keretében 
adják majd át Pécs legújabb közparkját.

Szülők, figyelem! Bemutatkozik a Városközponti Óvoda
Nincs könnyű dolga a szülőknek, 

mikor elképzeléseiknek megfe-
lelő oktatási-nevelési intézményt 
keresnek, hiszen ez több éven át 
gyakorlatilag egy második otthont 
és családot jelent a gyermekük szá-
mára, és egyáltalán nem mindegy, 
milyen környezetben tölti el napjai 
nagy részét a csöppség. Hogy némi 
támpontot adjunk, megkértük a pé-
csi önkormányzati óvodákat, hogy 
mutassák be magukat. Most a Város-
központi Óvodát ismerhetik meg.

 l PécsMa.hu
A Városközponti Óvoda Pécs belváro-
sában található. Az intézmény 6 tagóvo-
dájába közel 600 gyermek jár. A nevelő-
testület sokoldalúan képzett, innovatív, 
a gyermek- és élményközpontú mód-
szerek alkalmazását részesíti előnyben. 
A szakemberek összehangolt munká-
jával biztosítják az óvoda igényes kül-
ső-belső környezetét, a csoportszobák, 
közösségi terek és fejlesztő helyiségek 
hívogató miliőjét. Az óvodák udvara le-
hetőséget biztosít a gyermekek számára 
a változatos mozgásformákra – az Ovi-
Sport-pályák és tornaszobák kialakítása 
is ösztönzi a piciket a különféle sportok, 
mozgásformák gyakorlására.
Alapfeladatuknak tekintik az érzelmileg 
biztonságos, szeretetteljes környezet-
ben, befogadó óvodai neveléssel a gyer-
mekek szocializációjának elősegítését, 
a kicsik pozitív személyiségjegyeinek 
erősítését. Legfontosabb értékeik a sze-

retet, az egyéni bánásmód alkalmazása, 
az élménynyújtás, a pozitív életszemlé-
let, a játék és a fenntarthatóságra neve-
lés. A környezettudatos szemléletmód 
alakítása az óvodákban a szokásokban, 
hagyományokban, zöld jeles napok 
megtartásában és a mindennapok gya-
korlatában teljesedik ki.  Az óvodai ne-
velés alappillérének a tevékenykedtetést 
és a komplex ismeretnyújtást tartják, 
melynek keretet ad a játék. A nevelő-
testület szakmai munkáját óvodapszi-
chológus, gyógypedagógusok és peda-
gógiai asszisztensek segítik. Minden 
intézmény színes programokkal, já-
tékos tanulással és tapasztalatszerzési 
lehetőségekkel várja a gyermekeket. 
A tagóvodákban az egyéni igényeket 
és szükségleteket figyelembe vevő tá-
mogató környezetben biztosítják a 

gyermekek képességeinek, érzelmi in-
telligenciájának és szociális kompeten-
ciájának fejlődését. A csoportokban ho-
mogén (azonos életkorú) és heterogén 
(vegyes életkorú) szervezeti keretben 
folyik az óvodai nevelés. Az óvodák el-
helyezkedése lehetőséget biztosít a tör-
ténelmi városrész, a kulturális intézmé-
nyek, valamit a Mecsek felfedezésére is.
Színes programok segítik az értékek 
közvetítését, a gyermekek és a szülők 
szemléletformálását például: autó-
mentes világnap, népmese napja, álla-
tok világnapja, Teréz-nap, Márton-na-

pi mulatság, „ne vásárolj semmit” 
világnap. A színes óvodai életről a 
varoskozpontiovoda.hu oldalon tájé-
kozódhatnak.
Az óvodák emellett a következő cí-
mekkel büszkélkedhetnek: Zöld Óvo-
da, Örökös Zöld Óvoda, Boldog Óvo-
da, Biztonságos Óvoda, Madárbarát 
Kert, a PTE Partnerintézménye.
Hogy miért válasszák őket? Hiszik, 
hogy „minden gyermek egy-egy cso-
da, és a hozzá vezető útnak is csodá-
nak kell lennie.” Ez a csoda vár a ki-
csikre a Városközponti Óvodában!

A Városközponti Óvoda tagintézményei: Városközponti Óvoda (szék-
helyintézmény); Belvárosi Tagóvoda; Bornemissza Gergely Utcai Tagóvodá-
ja; Kodály Zoltán Utcai Tagóvoda; Köztársaság Téri Tagóvoda; Móricz Zsig-
mond Téri Tagóvoda.

Egy májusi pikniken adják át Pécs legújabb parkjátEgy májusi pikniken adják át Pécs legújabb parkját
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Biacsics Renáta: „Pécsett mindenki laza és barátságos”
Ahogy az egyetem is régóta hir-

deti: mindenki pécsi akar lenni. 
Mi hiszünk ebben és mélységesen 
egyetértünk a szlogennel. Arra pe-
dig, hogy miért is olyan jó itt élni, mi 
okból lehetnek büszkék városukra a 
helyi lakosok, mely momentumok, 
emberek, vagy éppen helyszínek ad-
ják azt a bizonyos „pécsiség” érzést, 
arra „Pécsinek lenni jó!” című cikk-
sorozatunkban keressük a választ. 
A harmadik részben Biacsics Renáta 
grafikusművész mondja el gondola-
tait. 

 l PécsMa.hu
Pécsett elkerülhetetlen, hogy talál-
kozzunk a tehetséges fiatal nő egyedi, 
vicces, elgondolkodtató, néha szar-
kasztikus alkotásaival, melyek bárhol 
megállnák a helyüket: helyi civilek 
projektjeiben, kocsmák falán, pólókon 
és pulóvereken, de galériákban is meg-
találhatók a leginkább képregényre ha-
jazó rajzok és festmények. Akad rajtuk 
fiktív karakter, de legtöbbször helyi ar-
cokat ábrázol, akiket szinte mindenki 
ismer. De honnan jött Biacsics Renáta, 
hogy került városunkba és mi késztette 
rá, hogy hosszú távon le is telepedjen 
itt? 
Mint kiderült, a művész kalandos úton 
érkezett ide 10 éve. Hegykőn született, 
ott és Sopronban végezte tanulmánya-
it, de 18 éves koráig csak hobbiszinten, 
terápiás jelleggel foglalkozott rajzo-
lással. A gimnázium után jelentkezett 
több fővárosi felsőoktatási intézmény 
művészeti képzésére, de nem sikerült 
a felvételije. Így egy ottani dekoratőris-
kolába ment, később dolgozni kezdett, 
majd mikor már majdnem feladta ál-
mát, egy korábbi tanára a PTE-re csá-
bította, ahol 2012-ben megkezdhette 

egyetemi tanulmányait grafikusmű-
vész szakon. 

Mint beszélgetésünkből 
kiderült, ezt egyáltalán nem 

bánta meg.

– Akkor egyáltalán nem akartam 
Pécsre jönni, gondoltam, megpróbá-
lom, aztán egy év után átjelentkezem 
Budapestre. Engem is meglepett, hogy 
fél év alatt annyira beleszerettem a vá-
rosba, hogy nem akartam visszamen-
ni: hihetetlen élmény volt, hogy nem 
találkoztam karót nyelt fiatalokkal, itt 
mindenki laza, közvetlen és barátsá-
gos volt, a második tinikoromat éltem 
meg azután, hogy a munka miatt fia-
talon a felnőttek világába csöppentem. 
A pécsi életbe nem azonnal épültem 
be, akkor indult minden, mikor Csa-
tó Csengével kávézóba kezdtünk járni, 
hogy ott skicceljünk. Ebből lett aztán 
a Szent Kávé Rajzszakkör, később saját 
oldalam: a Renyagyár. Tanulás mellett 
a Reggeliben kezdtem dolgozni, így 
sok embert megismertem és az itteni 
baráti köröm is folyamatosan bővült. 
Az viszont meglepő volt, hogy a vic-
ces szituációkat ábrázoló rajzokat nem 
csak ismerősök, hanem sokan mások 
is értékelik – emlékezett Biacsics Ren-
áta, akit a pécsiek „Renya” becenéven 
ismernek. 
Mint mondta, Pécsben nem csak azt 
szereti, hogy minden barátjához né-
hány perc alatt el tud jutni, hanem 
azt is, hogy ha Király utcai lakásából 
bármerre elindul, mindig találkozik 
ismerőssel. Emellett nagyon élvezi a 
természeti környezet adta lehetősége-
ket, túrázik a Mecseken. Hozzátette, a 
koronavírus miatti kijárási tilalom be-
vezetésekor jött rá igazán, mennyivel 

jobb itt, mint a fővárosban. Úgy fogal-
mazott: „olyan adottságokkal bír ez a 
környék, hogy ha be is kell zárkózni, 
akkor is kellemesebb, mint máshol.” 
Biacsics Renáta minden munkájára 
büszke, de ezek közül is az egyik első 
felkérését emelte a képzeletbeli lista 
elejére: a Nappali falának megfesté-
sét, amit egyébként a Létra Bár és a 
Szabadkikötő dekorálása is követett. 
Több helyi projektben közreműködött 
azonban: például az I love Pécs maga-
zint tervezte, de az Emberség Erejével 
Alapítvány szavazásra buzdító online 
játékának és az Apolló mozi filmek 
előtt levetített animációjának grafikai 
munkáját is ő végezte. Az általa illuszt-
rált ruhadarabokat több helyi boltban 
meg lehet venni. Mindezeknek a témá-

ja rengetegszer valamilyen pécsi sztori 
vagy személy. Mint mondta, mostan-
ra társadalmi problémákat feszegető 
grafikákat is készít. Arra igyekszik 
figyelni, hogy ne legyen mainstream, 
de sokak által értelmezhetőt kreáljon 
– tette hozzá.
– Már régóta szerettem volna vala-
milyen színházi projektben is részt 
venni. Erre most lehetőségem lesz, A 
Tavasz ébredése című előadáshoz fo-
gok maszkokat tervezni, amit Pécsen 
fognak bemutatni. Tervben van az is, 
hogy egy általam készített, pécsi fia-
talok életét és nehézségeit bemutató 
illusztrációs könyvet színpadra vi-
gyünk, aminek már az egész látványát 
én tervezném – árult el néhány a kö-
zeljövőre vonatkozó érdekességet.
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Az országgyűlési képviselők 2022. évi általános választására Baranya me-
gye 01. és 02. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bi-
zottság által jogerősen nyilvántartásba vett és kisorsolt egyéni országgyű-
lési képviselőjelöltekről.

A szavazólapokon szereplők sorrendje szerint

Baranya megye 01. számú választókerület

sorsz. a jelölt neve jelölő szervezet / független jelölt

1. Varga Tamás Mi Hazánk Mozgalom

2. Bognár Szilvia Független jelölt

3. Hirth József Normális Élet Pártja

4. Nagy Richárd Magyar Kétfarkú Kutya Párt

5. Kővári János FIDESZ – Magyar Polgári Szövetség, 
Kereszténydemokrata Néppárt

6. Palkó Ádám Megoldás Mozgalom

7. Dr. Mellár Tamás

Demokratikus Koalíció, Jobbik 
Magyarországért Mozgalom, Momentum 
Mozgalom, Magyar Szocialista Párt, LMP 

– Magyarország Zöld Pártja, Párbeszéd 
Magyarországért Párt

8. Sugár György Magyar Munkáspárt, Igen Szolidaritás 
Magyarországért Mozgalom

Baranya megye 02. számú választókerület

sorsz. a jelölt neve jelölő szervezet / független jelölt

1. Szilágyi László 
Csaba

Magyar Munkáspárt, Igen Szolidaritás 
Magyarországért Mozgalom

2. Dr. Hoppál Péter FIDESZ – Magyar Polgári Szövetség, 
Kereszténydemokrata Néppárt

3. Ipacs Sándor Mi Hazánk Mozgalom

4. Martos Csongor Magyar Kétfarkú Kutya Párt

5. Dr. Juhász Gábor Megoldás Mozgalom

6. Hencsei Zsolt Független jelölt

Dr. Lovász István s.k., jegyző, OEVI vezető

Választási hírek

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata értesíti az érdekelt szülőket, hogy 
a pécsi önkormányzati fenntartású óvodákban a 2022/2023. nevelési évre 
az óvodai beíratás április 25–27. között lesz, naponta 7–17 óráig.

A személyes megjelenés mellett – a veszélyhelyzetre tekintettel – elektroni-
kus úton (óvodai e-mail-címre) benyújtott szándéknyilatkozattal és telefo-
non történő jelentkezéssel is be lehet íratni a kisgyermeket az intézménybe.

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény rendelkezései sze-
rint a gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harma-
dik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában 
óvodai foglalkozáson vesz részt. A jogszabályi előíráshoz igazodóan be 
kell íratni óvodába azon gyermekeket, akik 2022. augusztus 31. napjáig a 
harmadik életévüket betöltik, vagy annál idősebbek. Ennek elmulasztása 
szabálysértési eljárást von maga után. 

A beíratáshoz szükség van a gyermek, valamint a szülő személyazonossá-
got igazoló hatósági igazolványára és a lakcímet igazoló hatósági igazolvá-
nyára, amit legkésőbb a nevelési év első napjáig szükséges benyújtani.

A gyermeket elsősorban abba az óvodába kell beíratni, amelynek körze-
tében életvitelszerűen lakik. A gyermek csak egy óvodába íratható be. Az 
óvodai körzetjegyzék megtalálható a város honlapján, az óvodai intézmé-
nyek honlapján, valamint papíralapon minden önkormányzati fenntartású 
óvodában és bölcsődében.

Az integráltan nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek felvétele az ön-
kormányzat által fenntartott óvodákban biztosított. 

Az óvodai nevelési év 2022. szeptember 1-jén kezdődik, és 2023. augusztus 
31-ig tart. 

Az újonnan jelentkező gyermekek fogadása az óvodai nevelési évben fo-
lyamatosan történik a harmadik életév betöltését követően. Az óvoda fel-
veheti a két és féléves gyermekeket is, ha a hároméves és annál idősebb 
gyermekek óvodai felvételi kérelmét teljesítette, és van szabad férőhelye.

A szülő – tárgyév április 15. napjáig benyújtott – kérelme alapján a gyermek 
jogos érdekét szem előtt tartva, annak az évnek az augusztus 31. napjáig, 
amelyben a gyermek a negyedik életévét betölti, a Kormány rendeletében 
kijelölt – a felmentést engedélyező – szerv (Baranya Megyei Kormányhiva-
tal Pécsi Járási Hivatala Hatósági Főosztály Hatósági Osztálya) felmentheti 
az óvodai foglalkozáson való részvétel alól a gyermeket, ha családi körül-
ményei, sajátos helyzete indokolja. 

A napi 4 órában óvodai nevelésre kötelezett gyermek szülője, amennyiben 
gyermeke óvodakötelezettségét külföldön teljesíti, köteles arról a beiratko-
zás idejének utolsó határnapját követő tizenöt napon belül írásban értesí-
teni az Oktatási Hivatalt.

A napi négy órában óvodai nevelésre kötelezett, az óvodával jogviszonyban 
álló gyermek szülője, ha gyermeke az óvodakötelezettségét a jövőben kül-
földön teljesíti, előzetesen köteles értesíteni az óvoda intézményvezetőjét. 

A szülő bejelentési kötelezettségét az oktatas.hu oldal Köznevelés menü-
pontjának Külföldre távozás bejelentése pontjából, vagy az oktatas.hu/koz-
neveles/kulfoldre_tavozas_bejelentese linken elérhető elektronikus űrlap 
kitöltésével és postai úton történő beküldésével tudja teljesíteni.

Az óvodai felvételről az óvoda intézményvezetője dönt, melyről legkésőbb 
május 24-ig értesíti a szülőket. 

A szülő a beiratkozáskor kérheti – az elérhetőségének megadásával –, hogy 
gyermeke felvételéről elektronikus úton kapjon értesítést.

A felvétel elutasítása esetén a döntés ellen fellebbezésnek van helye, mely a 
határozat kézhezvételétől számított 15 napon belül az óvoda intézményve-
zetőjénél nyújtható be. 

Amennyiben a veszélyhelyzetre tekintettel az Emberi Erőforrások Minisz-
tériuma egyedi eljárásrendet ad ki az óvodai beiratkozásra vonatkozóan, 
úgy hivatalunk annak megfelelően módosítja jelen beiratkozási hirdet-
ményt. Péterffy Attila polgármester

Óvodai beíratás
Ezúton értesítjük a pécsi polgárokat, hogy 2022. április 3-án, az országgyű-
lési képviselők választása napján 0–24 óráig az alábbi utcákban a kijelölt 
parkolóhelyeken a választás zökkenőmentes lebonyolítása érdekében nem 
lehet megállni:
• a Munkácsy Mihály utca Fürdő utca – Széchenyi tér közötti szakaszán
• a Perczel utca Széchenyi tér – Városházköz közötti szakaszán.
Megértésüket köszönjük.

Szakács László, Baranya 2. választókerületének képviselőjelöltje és Zag Gá-
bor Pécs alpolgármestere fogadóórát tart március 29-én 16.00–18.00 kö-
zött. Helyszín: Perczel Miklós u. 2. – frakcióiroda. A részvételhez előzetes 
bejelentkezés szükséges a 06 20/298-2161-es telefonszámon.

Felhívás

Fogadóóra
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Pécs Megyei Jogú Város önkormányzata nyilvános, elektronikus liciteljárás 
keretén belül eladásra meghirdeti az alábbi ingatlant.

• Cím: 7624 Pécs, Kodály Zoltán utca 20.
• Helyrajzi szám: 4641
• Terület: 18.201 m2

• Megnevezés: kivett kórház és 2 transzformátorház
• Tulajdonos: Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata
• Tulajdoni hányad: 1/1

Kiíró az árverésre kerülő ingatlan további adatait – ideértve az 
ingatlanról készített képfelvételeket és az ingatlan részletes be-
mutatását – a világhálón folyamatosan elérhető pvh.hu, a gov.
pecs.hu, és az ingatlan.com hivatkozási helyeken teszi közzé. 
Közvetlen eléréshez, használja a QR-kódot!

Az árverésre kerülő ingatlanra kizárólag elektronikus úton lehetséges 
árverezni.

Az elektronikus árverésre történő regisztráció módja: Az online aukció meg-
hívásos alapon történik. Az aukcióra történő jelentkezés esetén, valamint 
az ingatlannal kapcsolatos dokumentációval kapcsolatban keresse a Pécsi 
Vagyonhasznosító Zrt. munkatársát, Englóner Ákost a +36 30 901-0321-es 
telefonszámon.

Szerződéskötéssel kapcsolatos tájékoztatás: dr. Patonainé Petkov Évától a + 36 
30 214 5895-ös telefonszámon vagy e-mailben a patonai.eva@pvh.hu címen 
kérhető.

• Kikiáltási ár: 995 500 000 Ft + áfa
• A licitlépcső összege: 10 000 000 Ft + áfa
• Ajánlati biztosíték összege: 99 550 000 Ft 
• Árverés kezdetének időpontja: 2022. május 9.,10 óra
• Árverési biztosíték átutalásának határideje: 2022. május 6., 12 óra
• Jelentkezési határidő az árverésre: 2022. május 4., 12 óra

• Az árverés lezárásának (licitnapló lezárásának) időpontja: 2022. május 9., 
12 óra

• A megtekintés időpontjai: 2022. április 11., 10–11 óra; 2022. április 25., 
14–15 óra

• Az ajánlati kötöttség időtartama: eredményhirdetéstől 60 nap

Az árverésen történő részvétel feltételei:

A részvétel feltétele, hogy a regisztráló a nettó vételár 10 százalékának meg-
felelő összeget ajánlati biztosíték jogcímén átutalja Pécs Megyei Jogú Város 
Önkormányzata Magyar Államkincstárnál vezetett 10024003-00336255-
00000330 számú költségvetési elszámolási számlájára. Az utalás közleményé-
be szükséges az ingatlan helyrajzi számának megjelölése. Az átutalt ajánlati 
biztosíték a nyertes részére az vételár összegébe kerül beszámításra, egyéb 
esetben visszautalásra kerül. Az ajánlati biztosíték a nyertes pályázó részére 
nem jár vissza, amennyiben az érdekkörében felmerülő okra hivatkozással a 
szerződéskötéstől eláll, az ajánlati kötöttség idején ajánlatát visszavonja, nem 
tartja fenn, a szerződést felhívás ellenére nem köti meg.

Az árverésen történő részvétel feltétele, hogy a jelentkezőnek nem állhat fenn 
PMJV Önkormányzatával szemben semmilyen jogcímen tartozása, valamint 
pécsi székhelyű gazdasági társaság jelentkező esetén a lent olvasható elérhe-
tőségek valamelyikére az ajánlati biztosíték megfizetésének határidejéig meg-
küldi PMJV Adóügyi Osztályának 30 napnál nem régebbi igazolását arról, 
hogy nincs helyi adótartozása (vagy szerepel a köztartozásmentes adózók 
adatbázisban).

Az ingatlannal kapcsolatban részletes információ a Polgármesteri Hivatal 
7621 Pécs, Széchenyi tér 1. II/217. szám alatti helyiségében, a 72/534-003 tele-
fonszámon, illetve a gazdref@ph.pecs.hu e-mail-címen is kérhető. 

A kiíró fenntartja magának a jogot, hogy mindennemű jogi és/vagy anyagi 
következmény nélkül a felhívást módosítsa, visszavonja vagy a liciteljárást in-
doklás nélkül eredménytelennek nyilvánítsa.

Kedvezményes telekvásárlási program pécsi fiatalok számára.

Pécs Megyei Jogú város Önkormányzata alapítói hatáskörében eljárva döntött 
arról, hogy a Pécsi Vagyonhasznosító Zrt. tulajdonában álló Mécses utcai tel-
keket 50 százalékos kedvezménnyel értékesíti a pécsi fiatalok számára indított 
Dénesi Ödön kedvezményes telekvásárlási program keretében.

So
rs

zá
m

Hrsz. Cím Terület 
(m2)

Vételár 
(bruttó)

DÖP 
kedvezményes 
vételár (bruttó)

1. 38493/1 Mécses u. 1034 7 620 000 Ft 3 810 000 Ft

2. 38493/6 Mécses u. 1007 7 366 000 Ft 3 683 000 Ft

3. 38493/7 Mécses u. 1008 7 366 000 Ft 3 683 000 Ft

4. 38493/8 Mécses u. 1012 7 366 000 Ft 3 683 000 Ft

5. 38493/10 Mécses u. 3298 21 717 000 Ft 10 858 500 Ft

6. 38493/11 Mécses u. 1398 10 160 000 Ft 5 080 000 Ft

7. 38493/12 Mécses u. 1242 9 017 000 Ft 4 508 500 Ft

8. 38493/13 Mécses u. 1129 8 255 000 Ft 4 127 500 Ft

9. 38493/14 Mécses u. 838 6 985 000 Ft 3 492 500 Ft

10. 38493/16 Mécses u. 946 7 239 000 Ft 3 619 500 Ft

11. 38493/17 Mécses u. 735 5 334 000 Ft 2 667 000 Ft

Az árak bruttó árak.

A pályázatok benyújtási határideje: 2022. április 22., péntek

A Pécsi Vagyonhasznosító Zrt. két helyszínbejárást is szervez az érdeklődők 
számára, melynek időpontjai: 
• 2022. április 1., péntek 10 órától 11 óráig 
• 2022. április 13., szerda 14 órától 15 óráig 

A pályázat részleteit, a letölthető és kitöltendő dokumentumokat a PVH 
honlapján éri el, a Dénesi Ödön Program menüpontban pvh.hu/dene-
si-odon-program. 

Vagy használja a közvetlen elérésért ezt a QR-kódot.

További információk az ingatlanok bemutatásával kapcsolatban: Englóner 
Ákos + 36 30 901 0321 vagy e-mailben a engloner.akos@pvh.hu címen.

Pályázattal kapcsolatban: dr. Golácz Imola +36 30/768-8733 vagy e-mailben a 
golacz.imola@pvh.hu címen.

Ingatlaneladás

Ingatlaneladás
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Az önkormányzat egy új cikksoro-
zatban mutatja be azokat a fon-

tos és sokak által nem kellőképpen 
ismert, a város településképi rende-
letében rögzített építészeti követel-
ményeket, amelyeket lakóépület épí-
tésénél, átalakításánál, felújításánál 
vagy akár csak egy egyszerű mellé-
képület, tároló vagy kerítés építése 
során kell betartani.

A településképi rendelet megalkotá-
sának fő célja Pécs jellegzetes, értékes, 
illetve hagyományt őrző építészeti ar-
culatának és szerkezetének megőrzése 
és megerősítése volt. Ennek érdekében 
egyedi területi és építészeti település-
képi követelményeket határoztak meg 
a különböző építészeti karakterű vá-
rosi területek tekintetében, kezdve a 
történeti belvárostól egészen a külső, 
kertvárosias területekig. 

Fontos megjegyezni, hogy 
a településképi rendelet a 
„hogyan és milyent lehet 
építeni?”, a helyi építési 

szabályzat pedig a „hova, 
mit és mekkorát lehet 
építeni?” kérdésre ad 

válaszokat.

Az önkormányzat a településképi 
cikksorozat első részében a napelem, a 
napkollektor és a klímaberendezésekre 
vonatkozó főbb előírásokat összegezi. 
A környezetvédelem és a klímaválto-
zás szempontjain túl a rezsiköltségek 

csökkentésének a szándéka is előse-
gítik ezeknek az alternatív energiát 
hasznosító berendezéseknek az elter-
jedését, amelyek így egyre hangsúlyo-
sabb városképi elemekké is válnak.  
A folyamatot tovább erősíti a külön-
böző pályázati konstrukciók megje-
lenése, így különösen indokolt, hogy 
elhelyezésük és telepítésük kereteit a 
településképi rendeletben rögzítsék.

Napelem- és 
napkollektor- mezők 
telepítése
A megújuló energia hasznosítását szol-
gáló berendezések az ingatlanon álló 
épület utcai megjelenéséhez nem iga-
zodó módon nem helyezhetők el. Ezt 
a célt szolgálja, hogy a berendezések 
tartószerkezete, kapcsolódó szerelvé-
nyei, vezetékei az utcai homlokzaton, fő-
homlokzaton csakis takartan, burkoltan 
helyezhetők el. A síktáblás napelem- és 
napkollektor-mezők magastetős épüle-
tek tetőfelületén történő elhelyezésénél 
a következő szempontokat kell betarta-
nunk: A tető síkjától eltérő dőlésszögben 
nem telepíthetők.

 ÄA berendezések tartószerkezete a 
napelem, napkollektor felülete alól 
nem lóghat ki.
 ÄEgy tetőfelületen csak egy ösz-
szefüggő felületen helyezhetők el, 
melyek lehatárolása (kontúrja) tég-
lalap alakú lehet.
 ÄEgy tetőfelületen többirányú (azaz álló 
és fekvő) elemek nem helyezhetők el. 
 ÄCsonkakontyolt tetőfelületen nap-
elemek, illetve napkollektor-mezők 
nem helyezhetők el.

A lapostetős épületek esetében az 
alábbi követelményeket szükséges fi-
gyelembe venni a napelem- és napkol-
lektormezők kihelyezésénél:

 ÄA 7,5 méternél kisebb építmény-
magasságú épületeken a szomszé-
dos közterületről látható módon 
vagy a legfelső zárófödém (tetőfe-
lület) felső síkjánál 10 százaléknál 
nagyobb lejtéssel nem létesíthetők.
 ÄA 7,5 méternél nagyobb építmény-
magasságú lapostetős épületeken a 
tetőfelület közterület felöli szélétől 
számított 3 méteren belül nem lé-
tesíthetők.
 Ä Szerelvényei a szomszédos közte-
rületről látható módon (azaz bur-
kolatlanul) nem alakíthatók ki.

Ha nem az épületre kívánjuk telepíteni 
a síktáblás napelemeket, napkollekto-
rokat, akkor azokat tilos a kerítésen és 
az előkertben elhelyezni. Az előkerten 
túl telepíthetők, de a természetes te-
repadottságokat nem változtathatjuk 
meg ezért, és a kollektormező terep-
től elemelkedő legmagasabb pontja az 
övezetben előírt kerítés magasságát, 
illetve a 2 métert nem haladhatja meg. 
Amennyiben 6 darabnál több beren-
dezést telepít a tulajdonos, az utca felől 
a cserjeszinten zárt takarónövényzet 
ültetése kötelező.

Klimatizáló berendezés 
kültéri egységének 
elhelyezése
A klímaváltozás következté-
ben megnőtt az igény a lég-
kondicionáló berendezések 

kiépítésére. A klímák kültéri egy-
ségének homlokzati telepítése a 
vonatkozó kormányrendelet sze-
rint az épület külső megjelenésével  
összhangban, takartan, illetve építé-
szeti eszközökkel megoldható. A gé-
pészeti berendezés az épületet, an-
nak homlokzatát nem károsíthatja, 
a kivezetés a környezetet semmilyen 
káros hatással nem szennyezheti, és 
esetlegesen felmerülő értékvédelmi 
(építéssel vagy természetvédelem-
mel kapcsolatos) érdekeket nem 
sérthet. Klimatizáló berendezés to-
vábbá kerítésen nem helyezhető el.

Bejelentésköteles 
tevékenység bizonyos 
esetekben
Napelem, napkollektor és a klíma-
berendezés kültéri egységének elhe-
lyezése helyi védettség alatt álló vagy 
védelemre javasolt épületen, helyi te-
rületi védelem alatt álló, vagy a helyi 
építési szabályzatban védelemre java-
solt területen lévő épületen, továbbá 
panelépületek esetében településképi 
bejelentésköteles tevékenység.
A részletes előírások a város honlapján 
elérhető rendeletben olvashatók, a fel-
merülő kérdések esetén pedig a Városi 
Főépítészet munkatársai állnak a lako-
sok rendelkezésre.

A Városi Főépítészet elérhetőségei:
Pécs, Széchenyi tér 1.,
Telefon: 72/533-859,
e-mail: foepiteszet@ph.pecs.hu
Hivatali kapu: PECSPH, KRID: 
108078171

Településképi előírások Pécsen: 
napelem, napkollektor, klíma telepítése
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LAKÁS
Eladó ingatlanokat keresünk 

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

www.kosaingatlan.hu

Alkotmány u. 58 nm-es eladó 
lakás+autóbeálló. Ár: 47,9 MFt. 
Telefon: 06/70/318-4000
Perczel utca 43 nm lakás eladó. 
Ár: 29,9 MFt. Telefon: 06/70/318-4000

Ifjúság u-ban 3 szobás lakást vennék.
06/70/304-8038

Mecseken eladó lakásom. 80 nm+ 
terasz+garázs. Ár: 49,9 MFt. Telefon: 
06/70/318-4000
Hunyadi J. utca 58 nm-es lakás eladó. 
Ár: 33,9 MFt. Telefon: 06/70/318-4000
Eladó lakást vennék 3 szobásat 
Mecsek, Belváros, szigetváros. 
Telefon: 06/70/304-8038

Belvárosban, 68 nm-es, 
2 szobás, panorámás téglalakás. 

38,9 MFt. 06/30/929-9180

Bihari J. utca 61 nm lakás (tetőtér). 
Ár: 26,9 MFt. Telefon: 06/70/318-4000
Mecseken 180 nm-es lakás eladó+garázs. 
Ár: 67,9 MFt. Telefon: 06/70/318-4000
Mezőszél utcában 47 nm, 2 szobás 
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.

Belvárosban, 44 nm-es, 1 szoba-konyha, 
étkezős, felújított téglalakás, 8 nm-es 
erkéllyel. Ár: 29,5 MFt. Telefon: 
06/30/929-9180
Energetika. Telefon: 06/70/318-4000
Elcserélném Németh L. u. 2,5 szobás 
lakásomat, kertvárosi, 2 szobás, 
erkélyes lakásra (külön tároló) előny 
vagy Pécs környéki kis ház is szóba 
jöhet. Telefon: 06/30/273-6100
Pécs-kertvárosi, 3 szobás, első emeleti 
lakás, erkélyes eladó. Iár: 
28 MFt. Telefon: 06/30/582-4913
Belvárosi, 36 nm-es, két félszobás+ 
16 nm-es fedett teraszos önkormányzati 
lakásom nagyobbra cserélném. 
Telefon: 06/30/879-9987

INGATLAN
Értékbecslés. Telefon: 72/214-066
Pécs és környéki eladó ingatlant keresek 
készpénzért. Telefon: 06/30/929-9180
Pécs-Vasason, 2 szintes, 150 nm-es, 
felújítandó ház 13,5 MFt. 
Telefon: 06/30/929-9180

TOLNAI KERT lakópark
Király u. 75.  |  30-947-8323

GDN Ingatlaniroda
www.pecs.gdn-ingatlan.hu

www.tolnaikert.hu

Pellérden, a szőlőhegyen zártkert eladó, 
1187 nm, áram, ciszterna, 30 nm épülettel. 
Telefon: 06/20/443-8791
1188 nm gyümölcsös, lakható, bővíthető 
házzal, áram, gáz, víz van busz közelben. 
Ár: 12,5 MFt. Telefon: 06/30/648-5065
Főúthoz közel 874 nm gyümölcsös, 
pince, áram van, építeni lehet. Ár: 
4,5 MFt. Telefon: 06/20/551-5584

Gyódi hegyen 2000 nm területen szőlő 
és gyümölcsös hétvégi házzal (víz, 
villany) eladó. Telefon: 06/30/916-5796

Garázst vennék.
06/70/304-8038

Pécsen, a Minda utcában családi ház 
eladó, 1200 nm telekkel. A ház alsó szintje 
66 nm, előszoba, 2,5 szoba, konyha, 
fürdőszoba, átjáró, pince. Padlástér 
beépítéses, ahol még 2 szoba található. 
Járás hibás emberek részére is kiválóan 
alkalmas. A ház tehermentes, nem 
zártkert, vagy a fiataloknak Csok igénybe 
vehető. Telefon: 06/20/419-9947

BÉREL-KIAD
Albérletet keresek, minden megoldás 
érdekel. Telefon: 06/70/318-4000
Külföldi cég részére, kiadó ingatlant 
keresek. Telefon: 06/70/318-4000
Irgalmasok utcájában kiadó földszinti, 
35 nm-es lakás vállalkozásnak vagy 
albérletbe. Telefon: 06/20/449-8586
Egyedülállónak Kertvárosban albérlet 
kiadó. Telefon: 06/30/851-5421
Belvárosi, összkomfortos, 
1 szobás apartman 1 fő részére 
kiadó. Telefon: 06/30/683-3521

ÁLLÁS
Pécsi munkákra villanyszerelőket 
alkalmazunk. Telefon: 06/20/912-4910
Megbízható takarítónőt keresek heti 1 
alkalomra. Telefon: 06/30/401-3991

OKTATÁS
Szakács, Cukrász, Bolti eladó, Boltvezető, 
Vendéglátásszervező, Vendéglátó 
üzletvezető, Aranykalászos gazda OKJ 
tanfolyam (utolsó OKJ-s tanfolyamok). 
Telefon: 06/70/420-7001 
www.minervakft.hu 
(E-000909/2014/A001-A011)

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

SZOLGÁLTATÁS
Asztalosmunkák: készítés, javítás, 
zárcsere. Telefon: 06/20/574-9168
Festés-mázolás korrekt áron. 
Telefon: 06/30/697-2416
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

SZŐNYEGTISZTÍTÁS
rojtfehérítés, szegélyjavítás 

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

KÁRPITTISZTÍTÁS
Veszélyes fák és minden más fák 
kivágása, gallyazása garantált 
minőségben. Lombhulladék-elszállítás és 
fa beszámítás lehetséges. Telefon: 
06/30/221-9993
Sövénynyírás, bozótirtás, telektisztítás. 
Telefon: 06/20/339-3645

Patakparti telek Zengővárkonyban. 
www.zengovarkonyitelek.hu

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

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

HIRDETÉSFELVÉTELI PONTOK • MELITTA – 7621 Pécs, Citrom u. 2. I. em. – 
06 72 214 066, 06 70 318 4000 • Foryou divat – 7632 Pécs, Éva u. 3. – 
06 30 883 8425 – nyitvatartás: H–P: 9.00–17.00, Szo: 8.00–12.00 • Csontváry Tüke iroda 
– 7632 Pécs, Csontváry u. 10. – nyitvatartás: H: 8.00–16.00
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Bontás, konténerpakolás, telektisztítás 
(oszlopok, gyökerek, stb.), tetőjavítás, 
csatornatisztítás, alpin munkák. Balázs 
Péter. Telefon: 06/30/977-1801

KÖNYVELÉS, ADÓBEVALLÁS
Elmaradt könyvelés pótlása, 

önellenőrzés. 06/20/9332-546

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
Szobafestés, mázolás, tapétázás 
fóliázással, bútormozgatással, 
takarítással igény szerint. Precíz 
munka, reális áron. Nyugdíjasoknak 
kedvezmény. Telefon: 06/20/540-9498
Veszélyes és bármilyen fa 
kivágása, gallyazása garanciával. 
Fiatalítás, fagondozás. Telefon: 
72/213-056, 06/20/339-3645

Festést, mázolást vállalok 
rövid határidőn belül. 

06/30/134-9187

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
Csőtörés elhárítása, víz-, gáz-, fűtés 
szelése, gázkészülékek javítása. 
Telefon: 06/30/361-0449
Cserép hódfarkú jó állapotú eladó. 
Telefon: 06/20/310-9556
Molnár ablak! Műanyag nyílászárók, 
6-7 légkamrával és 2-3 rétegű üvegezéssel, 
acélajtók, redőnyök, szúnyoghálók 
forgalmazása, beépítése, javítása. Március 
31-ig, akár 20% kedvezmény! Folyamatos 
akcióval! www.molnarablak.109.hu 
Telefon: 06/70/638-6402

Lakásszerviz, WC-tartályok, vízcsapok, 
mosdók, zárak javítása, cseréje. Telefon: 
72/310-671, 06/30/562-7756
Lakatosmunka, kisebb javítások, 
szerelések. Telefon: 06/70/774-1140
Fodrász házhoz megy, Ildikó. 
Telefon: 06/70/582-0720
Szobafestés, mázolás bútormozgatással, 
takarással, sajátkezű munkavégzés, 
díjmentes árajánlat. Telefon: 
72/425-618, 06/20/989-3906
Veszélyes favágás alpin technikával, 
fiatalító vágás, ritkítás, fagondozás. 
Teljes garanciával. Balázs Péter. 
Telefon: 06/30/977-1801
Masszázs változatosan. 
Telefon: 06/30/576-0057
Házi betegápolást keresek. 
Telefon: 06/70/626-5854
Üvegezés, pótgittelés. Telefon: 
06/30/908-0265
Festést-mázolást vállalok rövid határidőn 
belül. Telefon: 06/30/134-9187
Dugulás-elhárítás, vízvezeték-szerelés, 
wc-, mosdó, mosogató, csaptelep javítások 
kiszállási díj nélkül. Szabó Sándor. 
Telefon: 72/444-073, 06/70/310-8435
Kádfelújítás. Telefon: 06/70/548-9372
Eszter masszőr. Pécs, Megyeri út 
26/1. Telefon: 06/20/471-7628
Vízvezeték-szerelés, csőtörés-, dugulás 
elhárítás. Telefon: 06/20/298-4206
Fürdőkád-felújítás kívánt színben, 
garanciával. Telefon: 06/30/259-7123
Vízszerelés, villamos javítások, csőtörés 
elhárítása. Telefon: 06/70/774-1140
Parkettacsiszolás, parkettázás, PVC-
padlózás. Telefon: 06/30/227-7427
Vízvezeték-szerelés, csőtörés-, dugulás 
elhárítás. Telefon: 06/70/215-9583
Tisztelt Építkezők! Kőműves, burkoló, 
festő, ács munkákat vállalunk. 
Köszönettel: 06/30/125-4155

Favágás alpintechnikával vagy 
emelőkosárral, bozótirtás, sövénynyírás, 
cégeknek egyéb kosaras munkák. 
Telefon: 06/20/371-7019
Költöztetés, bútorszállítás akár a 10. 
emeletre is. Bontás, törmelékszállítás, 
zöldhulladék szállítás, ház, lakás, 
padlás, pince teljes kiürítése 
takarítással. Helyszínen fix. árajánlat. 
Telefon: 06/30/949-0720
Redőny, szúnyogháló, szalagfüggöny, 
új megrendelések, javítás, gurtni 
csere. Telefon: 06/70/324-5476
Szakember metszést, koronaalakítást, 
kéregkezelést, felújítást, ültetést 
(40 éves gyakorlattal) vállal. 
Telefon: 06/20/488-3959

VEGYES
Jóslás, rontáslevétel, auraerősítés. 
M. Zsóka Pécs, Citrom u. 2-6. 
I. em. 5. Bejelentkezés előny. 
Telefon: 06/20/287-0135
Kád, mosdókagyló, zuhanytálca, csempe 
felújítása. Telefon: 06/30/294-0144

ADÁS-VÉTEL

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

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

e-mail: info@pecsimutargygaleria.hu

Vásárolok hagyatékot pincétől a 
padlásig. Ingyenes lomtalanítás. Név 
és telefon leinformálható. Hívjon 
bizalommal! Lasch-Mészáros. Telefon: 
06/30/411-0567, 06/70/434-2040
Fa fűtésre 15 EFt, betonoszlop 600 
Ft/db, új műanyagablak 60x60-as 
20 EFt. Telefon: 06/20/551-5584

Zsolnay és Eozin, Herendi 
Arany, Ezüst felvásárlás

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

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

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

Jó minőségű olcsó bútorok.
Bútorok bizományos átvétele.

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

Vásárolok régi roncsokat forgalomból 
kivont, adásvételivel. Agancsokat, 
horgászbotokat. Hulladék vasakat, 
lomtalanítást is. Hívj bizalommal! Háry 
Ferenc. Telefon: 06/70/211-9070
Készülő italipari helytörténeti 
könyvhöz megvételre keresek régi 
magyar – domború feliratos – sörös 
üvegeket. Telefon: 06/30/359-9099
Ingyenes lomtalanítást vállalok 
pincétől a padlásig, régi porcelánokat, 
teljes hagyatékot magas áron 
felvásárolom, jó minőségű ruha 
is érdekel. Hívjon bizalommal. 
Erzsike. Telefon: 06/30/294-8063
Eladó L-es méretű bőrkabát, 
blézer, csillár, dohányzóasztal. 
Telefon: 72/314-798
Rossz automata mosógépet keresek 
(Pécsen). Telefon: 06/30/982-8518

Vásárolok mindenféle 
papír régiséget, gyűjte-
ményt, kártyanaptárt, 
képeslapot, plakátot, 

képregényt, italos, üdí-
tős és egyéb címkéket, 

tárgyakat, retro játékokat, 
kártyát, vasút modelleket.

06/30/263-9677

Közmagyar: formabontó előadás készült a Pécsi Harmadik Színházban
A pécsi író, Balogh Robert új darabját, a Közma-

gyar című „kortárs szatírtablóját” március 10-
én mutatták be a nagyközönség előtt. 

 l PécsMa.hu
Mint olvasható a színház ajánlójában: „a történet-
ben egy országgyűlésiképviselő-választás kellős 
közepébe csöppenünk, ahol a számítógépes rend-
szer túlterheléses támadása miatt épp szünetel a 
szavazás. Ám a városrészi tévéstáb sztárriportere 
addig sem lazsál. Mert hír az kell. Alkalmi interjú-
alanyai pedig beszélni kezdenek…”
Balogh Robert, a több műfajban is sikeres pécsi író 
most saját darabját állította színpadra, méghozzá a 
harmadik színház aulájába, ahol nem mellesleg az 
április 3-i választás is zajlik majd (az épület a város 
egyik hivatalos szavazóköre).
Ettől is tekinthető formabontónak a Közmagyar 
előadása, illetve azért, mert nincs elhatárolható né-

zőtér, színpad. A közönség térben is együtt létezhet 
a produkcióval, a színészekkel: utánuk mehet, kö-
zelebb léphet hozzájuk. 

Sőt a nézőket kifejezetten arra kérte 
a szerző, játsszanak velük ebben a 

másfél órában!

Korábban ezt írta darabjáról Balogh Robert:
„Kioldottam kicsit a szájzárat. Belesűrítettem a 
dialógusokba az elmúlt másfél évtized politikai lö-
vészárkai szlengjét, pletykáit, álhíreit. (…) Bízom 
benne, hogy érzelmileg telítődik a közönség, mi-
közben rengeteget nevet, néha sír, örül és kárör-
vend, időnként elszégyelli magát, mert ráismer va-
lakire, akár önmagára, a szüleire, a szomszédjára.”
A pécsi színházbarátok a következő hetekben több 
alkalommal is megtekinthetik a művet, részletek a 
pecsiharmadikszinhaz.hu oldalon találhatók.A nézők is játszhatnakA nézők is játszhatnak

apró 2022. március 21. pécsi hírek14



2022. március 21.pécsi hírek 15



2022. március 21. pécsi hírek16


