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NYÁRRA MEGÚJUL 
A BALOKÁNY

Vidéken csak két körzetben győzött az ellenzék, az egyik pécsi

Kétharmaddal nyerte a Fidesz-KDNP a választást

Bejutott a Mi Hazánk a parlamentbe



Ma is kísért a Zsolnay „gyárfoglalás” – négy értékes ingatlant veszíthet el a város

A Zsolnay Porcelánmanufaktúra 
Zrt. egykori részvényértékesítése 

körül számos probléma merült fel, a 
korábbi városvezetés idején gyárfog-
lalásra is sor került. A 2015 és 2019 
közötti időszak kapcsán jogi átvilágí-
tást rendelt el a város polgármestere. 
Az audit főbb megállapításait cikkso-
rozatban dolgoztuk fel, a harmadik, 
befejező részben négy olyan nagy 
értékű ingatlanról lesz szó, amely ko-
rábban városi tulajdonban volt, most 
azonban közel kerültünk ahhoz, hogy 
végleg elveszítse azt a város.

 l Szakács Miklós
Bachar Najari a jelenben kifejezet-
ten jó viszonyt ápol Pécs vezetésével. 
Folyamatos köztük a diskurzus, és az 
évekkel ezelőtti, még a fideszes vá-
rosvezetés idején történt visszásságok 
után azon dolgozik a Zsolnay Por-
celánmanufaktúra Zrt. és az önkor-
mányzat is, hogy a múltból itt maradt 
problémákat meg tudják oldani.
Az át nem ruházott kötbérfizetési 
kötelezettségről sorozatunk korábbi 
részében már szót ejtettünk, van azon-
ban még valami, ami szintén többszáz 
milliós kárt okozhat Pécsnek, és ez 
egyre inkább reális veszélyként jelenik 
meg.

– Amikor még állami tulajdonban 
volt a Zsolnay, a 2000-es évek legele-
jén hitelt vett fel a Magyar Fejleszté-
si Banktól – magyarázta lapunknak 
a jogi auditot felügyelő ügyvéd, dr. 
Bodnár Imre. – Miután a gyár a város 
tulajdonába került, Pécsnek kellett a 
törlesztőrészletet fizetnie, azonban 
2009-től kezdve a Páva Zsolt vezette 
önkormányzat nem fizetett. Ezért az 
MFB pótfedezet biztosítására szólítot-
ta fel a várost.
Pécs akkori fideszes vezetése négy 
ingatlant „tolt be” pótfedezetként. 
A Perczel utcában található, jelenle-
gi képviselői irodaházat, egy értékes 
épületet a Barbakán közelében, egy 
soklakásos belvárosi lakóházat és egy 
meszesi iparterületet. 

Ezután jött a csavar. 

Ahogyan azt korábban már megírtuk, 
ezt a hitelt vásárolta meg ugyanis a 
Paár Attila fémjelezte WHB Vagyon-
kezelő, hogy elindíthassa a felszámolá-
si eljárást az akkor már Bachar Najari 
tulajdonában lévő Zsolnay ellen. Az-
tán Najari ezt fizette ki a WHB-nak, 
így némi jogi csűrés-csavarás után a 
négy ingatlan jelzálogjoga a svájci üz-
letemberre szállt.

– Najari hat éve türelmesen vár a meg-
oldásra, de most lehet, hogy kénytelen 
lesz a jelzálogjogokat érvényesíteni. Az 
elmúlt évek Covid sújtotta gazdasági 
környezete ugyanis, akárcsak számos 
vállalkozást, úgy a Zsolnay Porcelánma-
nufaktúra Zrt.-t is komoly kihívások elé 
állította. Könnyen lehet, hogy kénytelen 
lesz az ingatlanokat árvereztetni, ezzel 
pedig további 400 milliós kár éri a várost 
a fideszes gyárfoglalási kísérlet kapcsán 
– szögezte le Bodnár. – A jelzálogjogok 
ügye is bizonyosan fájdalmas lesz Pécs 

számára. A megoldás a jelenlegi városve-
zetésre marad, akik kénytelenek az elő-
dök által okozott károkat reparálni. Fe-
lelősök természetesen vannak, ismertek, 
így a felelősségre vonás sem lehetetlen.
Végezetül Bodnár Imre még azt is hoz-
zátette, hogy a korábbi „gyárfoglalók” 
hozzá nem értését mutatja az is, hogy 
mielőtt a WHB eladta a hitelt Najari-
nak, Paár Attila nem mondott le a jel-
zálogjogról. Ha legalább ez megtörtént 
volna, a négy ingatlan sorsa most nem 
lenne bizonytalan.

Az egyik jelzálog joggal terhelt épület a Perczel utcábanAz egyik jelzálog joggal terhelt épület a Perczel utcában

Kétharmaddal nyert a Fidesz
A 2022-es parlamenti választásokat a 

Fidesz-KDNP pártszövetség nyerte 
meg, 2010 óta ez zsinórban a negyedik 
sikere Orbán Viktornak. A győzelem nagy-
sága azonban akkora lett, hogy nem csak 
az ellenzéket, de a kormánypártot is meg-
lepte. Ismét kétharmada lesz a Fidesznek 
– a Mi Hazánk Mozgalom is bejutott a Par-
lamentbe.

 l Nimmerfroh Ferenc
Bár lapzártánkkor még nem számolták 
össze a szavazatok 100 százalékát – a le-
vélszavazatokat csak később összesítik –, 
az így is látszik, hogy a Fidesz-KDNP újra 
kétharmaddal nyerte meg az országgyűlési 
választásokat.
A 106 egyéni körzetből 88-at nyertek meg 
a kormánypárt jelöltjei, az Egységben Ma-
gyarországért pedig csupán 18 egyéni man-
dátumot tudott szerezni. Bár előzetesen a 
legtöbben arra számítottak, hogy Buda-
pesten mind a 18 választókörzetet hozni 
fogja az ellenzék, végül csak 16-ot sikerült, 
a fővároson kívül pedig csupán Csong-
rád-Csanád 1-ben, és Baranya 1-ben szüle-
tett ellenzéki győzelem. Ez utóbbi körzetet 
valószínűleg Mellár Tamás behúzta, igaz, a 
nagyon szűk különbség miatt ezt azért még 
nem lehet készpénznek venni. Szintén nagy 
meglepetésre több mint 6 százalékot szer-
zett a választáson a Mi Hazánk, így bejutott 

a Parlamentbe, ahol majd 7 képviselője fog-
lalhat helyet. Ezen kívül a Magyarországi 
Németek Országos Önkormányzatának lis-
tájáról is befutott egy fő az országgyűlésbe.
Jelen állás szerint 135 mandátuma (ké-
nyelmes kétharmados többsége) van a Fi-
desz-KDNP-nek, 56 az egységes ellenzék-
nek (DK – 16, Momentum – 11, Jobbik – 9, 
MSZP – 9, Párbeszéd – 7, LMP – 4), 7 a Mi 
Hazánknak, és 1 német nemzetiségi képvi-
selő is bejutott.
A választás pontos végeredményére szom-
batig várni kell, a levélben beérkezett sza-
vazatokat ugyanis csak a hét folyamán ösz-
szesítik. 

Igaz, ettől a különbség nem 
csökkenni, legfeljebb tovább fog 

nőni a Fidesz javára.

Orbán Viktor győzelmi beszédében azt 
mondta: „Talán sosem néztünk ki olyan 
jól, mint ma este. Hatalmas győzelmet 
arattunk. Még talán a Holdról is látszik, de 
Brüsszelből biztosan.”
98,94 százalékos feldolgozottság mellett 
1.590.772 ember, a „gyermekvédelmi” nép-
szavazáson voksolók 20,08 százaléka szava-
zott érvénytelenül, 3.521.425 (44,46 száza-
lék) érvényesen, 35,46 százalék (2.809.048 
fő) nem vett részt. Ezzel a népszavazás ér-
vénytelen lett.

Baranyában ez történt:
A Baranya 4-es, szigetvári választókerületben a fideszes Nagy 
Csaba magabiztos győzelmet aratott, az egyesült ellenzék jelöltje, 
Szarkándi Lajosné megszorítani sem tudta.
A Baranya 3-as választókerületben papírforma-győzelem szüle-
tett: Hargitai János 61 százalékkal lett első.
A Baranya 2-es választókerületet a fideszes dr. Hoppál Péter nyer-
te Szakács László előtt, mégpedig jelentős fölénnyel.
A Baranya 1-es választókerületben kis különbséggel, de Mellár 
Tamás legyőzte a fideszes Kővári Jánost.

Mellár Tamás legyőzte a fideszes Kővári JánostMellár Tamás legyőzte a fideszes Kővári Jánost
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Nyárra ismét régi fényében tündökölhet a Balokány-liget

A Pintér János Parkmegújítási 
Program keretében már elkez-

dődtek a munkák, amelyek nyomán 
május végére, június elejére teljes 
egészében meg fog szépülni a Ba-
lokány-liget. Új játszótér, frissen ki-
alakított füves területek és akadály-
mentes feljárók készülnek.

 l Szakács Miklós
Az előző évben indult el az önkor-
mányzat Pintér János nevét viselő park- 
megújítási programja, 2021-ben Pécs 
hat közterülete szépült meg a Biokom 
munkája nyomán. A sikeren felbuzdul-
va idén is folytatódnak a rekonstrukci-
ók újabb és újabb városi köztereken.
Nemrég számoltunk be arról, hogy a 
Vince utcában lévő Hamerli park kipo-

fozását már el is kezdte a városüzemel-
tetési vállalat, a napokban pedig újabb 
helyszínt jelentett be a Biokom. A Balo-
kány-liget kerül sorra, a cég munkatársai 
pedig már meg is kezdték a munkákat. 
Lesz is dolog bőven, legalábbis ez derült 
ki a Biokom ügyvezetőjének, Meixner 
Barnának a nyilatkozatából.
– Már részben elbontottuk, és a kö-
vetkező napokban további betonfelü-
leteket fogunk elbontani a Balokány-
ban – mondta el lapunknak Meixner. 
– Ezeknek a felületeknek az állapota 
nagyon leromlott, és sajnos sok eset-
ben funkciójukat vesztették már. Ahol 
korábban beton volt, ott gyepesíteni 
fogunk, tehát egy parkosítási munka 
indul el. Egy északi sétányra vezető 
akadálymentes feljárót fogunk készí-

teni, rendbe hozzuk a színpad előtti 
lelátót, és a tó körüli sétány is meg 
fog újulni. Ezen kívül utcabútorokat 
fogunk kihelyezni, és a liget délkeleti 
sarkában építünk egy játszóteret is. Ha 
minden a tervek szerint alakul, akkor 
május végére, június elejére készülünk 
el mindennel, onnantól pedig a tó kör-
nyezete ismét méltó lesz régi híréhez. 
Pécsnek egy olyan parkja fog kiala-
kulni, ahová szívesen látogathatnak 
majd ki az itt lakók. A terület önkor-
mányzati képviselője, Horváth Tamás 
kiemelte a Balokány-ligetért Egyesület 
munkáját, nélkülük ugyanis most nem 
tarthatna itt a munka.
– Nagyon büszkék vagyunk az egye-
sület munkájára, örülünk annak, hogy 
már több mint tíz éve dolgoznak azon, 
hogy megújítsák a tó környezetét – 
kezdte a képviselő. – Az utolsó három 
évben már a városvezetéssel együtt dol-
gozhattunk mindezen. Elkészült már a 
színpad, egy kamerarendszer, a világí-
tás, és hamarosan kész lesz a játszótér 
is. Szeretnénk minél jobban bevonni 
a pécsieket is a felújításba, hogy olyan 
formát öltsön végül a liget, amely min-
den igényt kielégít. Ezért április 8-án, 
péntekig várjuk a lakossági javaslato-
kat, hogy mit szeretnének még látni a 
Balokányban. Amit a Biokom az ötletek 

közül meg tud valósítani, azzal bővíteni 
fogjuk a fejlesztési tervet.

Az ötletét tehát bárki 
elküldheti 

a balokany@biokom.hu 
e-mail-címre április 8-ig.

– A civil együttműködés 2010-ben jött 
létre, akkor alakult meg ugyanis a Ba-
lokány-ligetért Egyesület – tudtuk meg 
a szervezet koordinátorától, Pánovics 
Attilától. – Folyamatosan kaptunk visz-
szajelzéseket a lakosságtól, hogy mit 
szeretnének itt látni. Az utóbbi években 
folyamatosak voltak a beruházások, 
2020-ban és 2021-ben a legnagyobbak 
valósultak meg. A tószínpad és az előtte 
lévő burkolatcsere után most jön a töb-
bi nagy fejlesztés, a régi vágyunkkal, egy 
játszótérrel együtt. Amikor ez elkészül a 
tavasz végére, minden adott lesz ahhoz, 
hogy ismét egy népszerű, pezsgő köz-
területté váljon a Balokány. Pánovics 
elmondta még, hogy az egyesület egy 
pályázaton most nyert pénzt arra, hogy 
újraindíthassák a csónakázást is, így 
a régi csónakokat fel tudják újítani és 
újakat is tudnak vásárolni. Sőt, a terveik 
között szerepel még a Pepita épületében 
egy büfé kialakítása is.

A terv szerint nyáron nyit a megújult Zöldliget Bölcsőde
Lezárult a Köztársaság téri Zöldli-

get Bölcsőde teljes körű energe-
tikai felújítása, melynek keretében 
többek között megtörtént a külső 
oldali nyílászárók cseréje, az egész 
épületet szigetelték, motoros moz-
gatású árnyékolókat helyeztek el a 
déli oldalon, sőt, a gépészeti korsze-
rűsítést, napelemrendszer kialakítá-
sát is magába foglalta a pályázat. 
Már zajlik a műszaki engedélyezte-
tés, a terv szerint nyáron nyithatja ki 
ismét kapuit a közel 180 millió forint-
ból megújult intézmény.

 l PécsMa.hu
A projekt zárásaként sajtótájékoztatót 
tartottak a helyszínen, melyen Csúcs 
Zoltán, a Pécsi Városfejlesztési Non-
profit Zrt. vezérigazgatója ismertette a 
bölcsődefelújítás folyamatát. Arra em-
lékeztetett, hogy a pályázatot 2017-ben 
nyújtották be, majd egy eredményte-
len kiviteli közbeszerzési eljárást köve-
tően, az eredményes második kör után 
köttetett meg a vállalkozási szerződés, 
2021 késő őszén kezdődött végül a 
munka. 2022 március elejére lett kész 
a felújítás, jelenleg zajlik a műszaki át-
adás-átvétel – mondta a vezérigazgató.
Nyőgéri Lajos szociális ügyekért fele-
lős alpolgármester az eseményen ki-

emelte: a bölcsőde felújítására az előző 
városvezetés nyújtotta be a pályázatot, 
a jelenlegi önkormányzatnak köszön-
hető azonban, hogy a források átcso-
portosításával a belső festésre is jutott 
keret, így nem csak a külső megjelenés 
modern, de a helyiségekben is szebb 
környezet várja az ide érkező gyere-
keket.
– Olyan projekt zárult le, aminek épp 
ideje volt. A 60-as években épült, 3 
egységből álló, 6 csoportszobával ren-
delkező intézményegyüttest az akkori 
követelmények szerint alakították ki, 
ez azonban a mai kornak már nem 
felelt meg. A kivitelezőknek hála most 
csodaszép és új épületet látunk, ami-
nek a felújítása Pécs érdekében tör-
tént. Nagy öröm számomra, hogy az 
energetikai célú korszerűsítés mellett 
a belső tereket is sikerült impozánssá 
tenni – így az alpolgármester.
Az eseményen részt vett a körzet ön-
kormányzati képviselője, Auth István, 
valamint Mellár Tamás országgyűlési 
képviselő is. Előbbi megköszönte a 
kivitelezőknek a megvalósítást és jó 
munkát kívánt a bölcsőde dolgozói-
nak, utóbbi pedig arra emlékeztetett: 
szerencsére sok beruházás van a város-
ban, de az olyanok – mint például az 
oktatási-nevelési intézmények felújí-

tása – kiemelten fontosak, amik hoz-
zájárulnak, hogy a jövő generációját 
megfelelő környezetben láthassák el a 
szakemberek Pécsett.
A Kisgyermek Szociális Intézmények 
vezetője, Dallosné Kaurek Csilla la-
punknak elmondta, nagyon várják a 
nyitást, már csak azért is, mert belvá-
rosi intézményként nagy érvágás volt a 
Köztársaság téri egység időszakos be-
zárása azoknak a szülőknek, akik így 
kénytelenek voltak más városrészekbe 
vinni a gyermeküket. Kiemelte továb-
bá: ők mindent elkövetnek, amit em-
berileg és szakmailag hozzátehetnek 
a jövő generációjának neveléséhez, 

azonban nem mindegy, milyen tárgyi 
környezetben zajlik a napi munka. 

Arra is emlékeztetett, hogy 
így már csak két épület 
van vissza a teljes pécsi 

bölcsődehálózatból, amely 
felújításra vár. 

Kérdésünkre elárulta: részükről az en-
gedélyeztetés után bármikor nyithat 
az intézmény, de terveik szerint július 
1. lehet az első nap, a májusi online 
beiratkozáskor már választható lesz a 
szülők számára.

 Az energetikai korszerűsítés mellett  Az energetikai korszerűsítés mellett 
a belső terek is megszépülteka belső terek is megszépültek
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Pécsi rekord: több mint 60 ezer vendégéjszaka tavaly augusztusban
Pécsen ötödik alkalommal rendez-

tek Turisztikai Kerekasztalt, mely-
nek témája a tavalyi eredmények 
értékelése mellett természetesen a 
régió népszerűsítése volt. A március 
29-i rendezvényről Kincses Márk, az 
önkormányzat turizmusfejlesztési 
osztályának vezetője beszélt lapunk-
nak. 

 l PécsMa.hu
– A 2021-es év összességében, a vá-
rakozásokhoz képest jobban alakult, 
hiszen májusig a járvány miatt beve-
zetett jogszabályok szerint csak üzleti 
célú vendégeket lehetett fogadni, de 
a nyár ezt az óriási kiesést nagyjából 
kompenzálta. Augusztusban olyan re-
kordot értünk el Pécsett, ami nem csak 
az előző évhez képest, hanem évtize-
dekre visszamenőleg is példa nélkül 
áll: több mint 60 ezer vendégéjszakát 
töltöttek el itt a látogatók.
Összehasonlításképp: 2010-ben, mi-
kor Európa Kulturális Fővárosa vol-
tunk, ugyanebben a hónapban csupán 
a fele volt ennek a vendégéjszakaszám. 
A szeptemberi konferenciák és ren-
dezvények még kicsit megélénkítették 
a forgalmat, de aztán újabb korlátozá-
sok jöttek, így az év végén újra bátor-
talanabbul utaztak az emberek. Az jól 
látszik az adatokból, hogy a fesztiválok 

és nagyobb programok mindig kiug-
rást hoznak a foglaltságokban – ismer-
tette Kincses Márk.
Elárulta továbbá, hogy a turizmus-
fejlesztési osztály felmérést végzett 
partnerei körében, amiből kiderült, 
hogy 2022-ben optimistán tekintenek 
a szezonra a helyi szállásadók és ven-
déglátóhelyek: átlagosan 20 százalék-
kal feljebb becsülik a belföldi forgal-
mat az előző évhez képest, nemzetközi 
tekintetben kisebb javulást várnak.  
A húsvéti időszakra máris sok a fogla-
lás, Pécs az egyik legkedveltebb hazai 
úti cél – tette hozzá a szakember. Azt 
is hangsúlyozta, hogy kollégáival ezért 
sokat tesznek, például különböző te-
matikus vásárokon vesznek részt.

Érdekes az is, kik választják 
utazási célként Pécset 

és a térséget: külföldről 
sok német, osztrák, cseh, 
román, olasz, horvát jön 

például.

Hazai viszonylatban a városban kö-
zel 80 ezer vendégéjszakát töltöttek 
el Pest megyei látogatók, őket követ-
te Győr-Moson-Sopron és Csong-
rád-Csanád megye. Több mint 10 ezer 
éjszakát töltöttek el Pécsett a Baranyá-

ból ide érkezők is, aminek kifejezetten 
örültek a turisztikai szakemberek. Kin-
cses Márk szerint ugyanis törekszenek 
rá, hogy az itteni utazni vágyók saját 
régiójukban maradjanak, jobban meg-
ismerjék a környéket. „Kár messzire 
menni és az autóban tölteni azt az időt, 
ami alatt élményekkel is gazdagodhat-
nánk” – mondta az osztályvezető. La-
punk kérdésére azt is elárulta, hogy a 
pécsi önkormányzat turizmusélénkítő 
kampánya idén is folytatódik: zajlik az 
egyeztetés a „Pécs Nyitva 3.0” kapcsán, 
mely időszakonként változó tematiká-
val, célzottan szólítja meg a célcsopor-

tokat: fiatal felnőtteket, családosokat, 
aktív idősebbeket.
A Turisztikai Kerekasztalon a Magyar 
Kerékpáros Turisztikai Szövetségtől 
érkezett előadó  bemutatta a Kerékpá-
rosbarát Szolgáltatói Hálózatot, mely 
program azért lényeges, mert ez a szek-
tor folyamatosan fejlődik hazánkban.  
A rendezvényen Ruzsa Csaba gazdasá-
gért felelős alpolgármester különböző 
beruházásokról, mint például a Régé-
szeti Múzeum felújításáról beszélt, míg 
a Zsolnay Örökségkezelő Nonprofit 
Kft. ügyvezetője, Bleszity Péter elsősor-
ban a világörökségi fejlesztésekről.

Mit tehetünk a pécsi háztartásban keletkező többlet hulladékkal?

Gyakori probléma, hogy a háztartások nem 
tudják mi a teendő azokkal a hulladékokkal, 

melyek a használatukban lévő tárolóedény mé-
retét meghaladják. Sokan a hulladék illegális 
elhelyezését választják megoldásként, melynek 
következményeként a tároló edények környeze-
te vagy félreeső útszéli területek gyakran szeny-
nyezettek az illegálisan elhagyott hulladékok 
miatt. 

A Dél-Kom Nonprofit Kft. által működtetett pécsi 
hulladékkezelési közszolgáltatás lakossági partne-
rei részére több térítésmentes megoldási lehetősé-
get kínál a probléma megelőzésére, a hulladékok 
szabályos és környezetkímélő elhelyezésére.

 ÄAz egyik lehetőség, hogy a Közszolgáltató ügy-
félszolgálatán megfelelő jelzéssel ellátott zsákot 
vásárolunk, amennyiben a megszokottnál több 
hulladék keletkezik otthonunkban. A megtöl-
tött zsákokat a tároló edény mellé kell helyezni 
a szokásos szállítási napokon. A zsák ára tar-
talmazza a hulladék elszállításával, kezelésével 
kapcsolatos költségeket is. Ez a megoldás az 
alkalmanként képződő háztartási többlethul-
ladék gyűjtésére és elszállítására szolgál. Nem 
célszerű állandó jelleggel használni, hiszen 
minden háztartásnak úgy kell megválasztania 
a hulladéktároló edény méretét, hogy az össz-
hangban legyen az ingatlanhasználók életvite-
lével, a termelődő hulladék mennyiségével.

 ÄÉvente két alkalommal – a Közszolgáltató honlap-
ján (www.delkom.hu) is megtalálható hulladék-
szállítási menetrendben megjelölt időpontokban 
– igénybe vehetjük a lomtalanítást is, melynek ke-
retében a háztartásban feleslegessé vált, a rendsze-
resített hulladékgyűjtő edényben méretük miatt el 
nem helyezhető, kiselejtezett lom hulladékot (pél-
dául nagyobb méretű berendezési tárgyakat, bú-
torokat, ágybetéteket stb.) szállítja el ingyenesen 
a Közszolgáltató. A honlap részletes tájékoztatást 
nyújt a kihelyezhető hulladékokról.
 ÄMegoldás lehet a hulladékok hulladékudvar-
ban történő elhelyezése is. Ez a szolgáltatás a 
lakosság részére egész évben, folyamatosan 
biztosított. Ingyenesen az a pécsi lakos veheti 
igénybe, aki személyazonosságát, lakcímét hi-
telt érdemlően igazolja, a hulladékgazdálkodási 
közszolgáltatási díjat a Közszolgáltató részére 
megfizette, és nem rendelkezik díjhátralékkal.

Pécs területén 3 hulladékudvar áll a háztartások 
rendelkezésére az életvitelhez szükséges tevé-
kenységek során keletkező, elkülönítetten gyűjtött 
hulladékainak átvételére: az Eperfás úti hulladék-
gyűjtő udvar (7628 Pécs, Eperfás út 3.), a Zöld Pont 
Hulladékgyűjtő udvar (7631 Pécs, Postagalamb u. 
3.) és a Pécs I. Hulladékgyűjtő udvar és átrakóállo-
más (7633 Pécs, Szigeti tanya 12-14.). A hulladé-
kudvarok hétfőtől szombatig 7-től 15 óráig tarta-
nak nyitva.

A hulladékudvarokban kevert, kommunális hulla-
dék nem helyezhető el, csak a hulladékfajtánként 
elkülönítetten gyűjtött, nem szennyezett hulladé-
kok adhatók le. A hulladékudvarok a szelektíven 
gyűjtött papír, műanyag, üveg, feleslegessé váló 
elektromos tárgyak, eszközök, lomok, valamint 
személygépjármű gumiabroncsok és a lakóingatla-
noknál képződő veszélyes hulladékok (fáradt olaj, 
festék, oldószer, növényvédőszer maradék, gyógy-
szerek stb.) átvételére is szolgálnak. 
A hulladékudvarban zöldhulladék is elhelyezhető. 
A faágak darabolva és kötegelve adhatók le (max. 
5 cm ág átmérőig), elvágható, drótmentes kötegelő 
anyaggal átkötve, 2 méternél nem hosszabb, kézzel 
rakodható kötegekben. 
A szolgáltató honlapján részletesen tájékozódhat 
az átadható hulladékok fajtáiról és a térítésmen-
tesen leadható, éves lakossági mennyiségekről. 
(www.delkom.hu/pecsi-hulladekudvarok).
Mindannyiunk érdeke egy tisztább, élhetőbb vá-
rosi környezet megteremtése, ezért a Dél-Kom 
Nonprofit Kft. arra kéri a lakosságot, hogy éljenek 
a fent bemutatott környezetbarát lehetőségekkel, 
és a járuljanak hozzá a városi közterületek tisztán-
tartásához.

 Évtizedekre visszamenőleg is  Évtizedekre visszamenőleg is 
példa nélküli volt Pécs turistaforgalma példa nélküli volt Pécs turistaforgalma 
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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

A kiíró az árverésre kerülő ingatlan további adatait – ideértve az ingatlanról 
készített képfelvételeket és az ingatlan részletes bemutatását – a világhálón 
folyamatosan elérhető pvh.hu, a gov.pecs.hu, és az ingatlan.com hivatkozási 
helyeken teszi közzé.

Közvetlen eléréshez, használja ezt a QR-kódot! Az ingatlan-
ra kizárólag elektronikus úton lehetséges árverezni.

Az elektronikus árverésre történő regisztráció módja: Az online 
aukció meghívásos alapon történik. Az aukcióra történő jelent-
kezés esetén, valamint az ingatlannal kapcsolatos dokumentáci-

óval kapcsolatban keresse a Pécsi Vagyonhasznosító Zrt. munkatársát, Engló-
ner 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 forint + áfa

A licitlépcső összege: 10.000.000 forint + áfa

Az ajánlati biztosíték összege: 99.550.000 forint

Az árverés kezdetének időpontja: május 9., 10 óra

Az árverési biztosíték átutalásának 
határideje: május 6., 12 óra

Jelentkezési határidő az árverésre május 4., 12 óra

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

A megtekintés időpontjai: április 11., 10.00–11.00

április 25., 14.00–15.00

Az ajánlati kötöttség időtartama: eredményhirdetéstől 60 nap

Az árverésen történő részvétel feltételei:

A részvétel feltétele, hogy a regisztráló a nettó vételár 10 százalékának 
megfelelő összeget ajánlati biztosíték jogcímén átutalja Pécs Megyei Jogú 
Város Önkormányzata Magyar Államkincstárnál vezetett 10024003-
00336255-00000330 számú költségvetési elszámolási számlájára. Az 
utalás közleményébe szükséges az ingatlan helyrajzi számának megjelö-
lése. Az átutalt ajánlati biztosítékot a nyertes részére a vételár összegébe 
beszámítják, egyéb esetben visszautalják. 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 +36 72/534-003 
telefonszámon, 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.

Ingatlaneladás

A helyi szereplők javaslatait is beépítenék a koncepcióba
Az egyetemi vezetésnek mutatta 

be a város gazdaságfejlesztési 
koncepciójának eddig elkészült vál-
tozatát Ruzsa Csaba alpolgármester. 
Az önkormányzat a PTE rektori veze-
tésének javaslatait is beépítené az 
anyagba, és konkrét együttműködési 
javaslattal is megkereste a felsőok-
tatási intézményt.

 l Nimmerfroh Ferenc
Ruzsa Csaba elmondta, a város stra-
tégiai partnereivel egyezteti a készülő 
gazdaságfejlesztési koncepciót, a cél 
az, hogy a helyi gazdaság szereplőivel 
minél szélesebb körben megismertesse 
a szakmai anyagot, beépítve abban a 
tőlük érkező javaslatokat.
A gazdasági kamarával, annak a jelen-
tősebb helyi cégek képviselőiből álló 
szakmai bizottságaival már egyeztet-
ték a koncepciót, ahogy független he-
lyi gazdasági szakértőkkel is. A Pécsi 
Tudományegyetemmel külön ültek le 

tárgyalni, mégpedig április 1-én, pén-
teken a PTE szenátusi termében, ahol 
a rektori vezetésnek mutatta be a kon-
cepció jelenlegi verzióját Ruzsa Csaba. 
Az egyetem javaslatait, meglátásait is 
várják, és azokat beépítenék a tervbe, 
de konkrét együttműködési javaslattal 
is készült a városvezetés az egyeztetés-
re.

A szakmai egyeztetések 
után bocsátják politikai 

vitára az anyagot – 
mondta el lapunknak az 

alpolgármester.

Addig is minden helyi gazdasági sze-
replő elmondhatja a véleményét a 
helyi ipari, gazdasági és turisztikai fej-
lesztésekről.
Maga a koncepció Ruzsa Csaba sze-
rint túlnyúlik a 2021–27-es uniós 
fejlesztési ciklus keretein. A városra 

mint regionális központra tekint, az 
ehhez kapcsolódó intézkedések, ja-
vaslatok, és ütemtervek összefoglalá-
sa lesz. Nagyon fontos – tette hozzá 
Ruzsa Csaba –, hogy az egyeztetési 
folyamat során a helyi cégek igényei 

is beépüljenek az anyagba minél na-
gyobb mértékben. 
A koncepció egészen konkrét felada-
tokkal és beruházásokkal is foglalkoz-
ni fog, mint például a tervezett akva-
park vagy a reptér.

Ruzsa CsabaRuzsa Csaba
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A pécsiek és az ide látoga-
tók is imádják a Mecsek 

dombjairól városunkra nyíló 
kilátást, az egyik legköz-
kedveltebb magaslati kirán-
dulóhelyszín kétség kívül a 
Havihegy. A tavaly nyáron 
elkészült panorámasétány, 
a gyönyörű és különleges 
történettel bíró kápolna, és 
persze a díjnyertes mandula-
fa miatt is érdemes itt eltöl-
teni egy kis időt. A napokban 
csodás napsütés kíséretében 
tehettük meg ezt. Íme né-
hány saját fotó és egy pár 
érdekesség a Csorba Győző 
Könyvtár jóvoltából. 

 l PécsMa.hu
 ÄPécs a török időkben hí-
res volt mandulatermesz-
téséről. 1653-ban Matteo 
Benlich bosnyák ferences 
szerzetes útleírásában vá-
rosunkról feljegyzi, hogy 
„Pécs szép város egy hegy 
lábánál, körben falak öve-
zik, egyik oldalán nagy 
külvárosok és a város alatt 
nagy mezők, bal felé kel-

lemes és igen termékeny 
dombok, nagyszámú szőlő 
és mandulafa.”
 ÄA Havihegy növényei a 
legöregebb ismert pécsi 
mandulafák és talán közöt-
tük található a legnagyobb 
is a városban. Az „Európai 
Év Fájává” választott fama-
tuzsálem a templom előtt 
áll, törzskerülete: 163 cen-
timéter, magassága pedig 
körülbelül 6 méter.
 ÄElőször az épp idén 550 éve 
elhunyt, neves költő és pé-
csi püspök, Janus Panno-
nius közismert s megkapó 
epigrammája nyomán forrt 
össze a Dunántúl és a vi-
rágzó mandulafa képe, 
mely azóta is számos bara-
nyai alkotó kedvelt témája.
 ÄA teljes írás, melyben az 
évszázadok alatt néha el-
hanyagolt, máskor körül-
rajongott fákról írnak, a 
Csorba Győző Könyvtár 
blogján olvasható. Már 
csak a sok-sok korabeli ké-
peslap és fotó miatt is érde-
mes az anyagot megnézni.

Lezárult a városi szlogenpályázat

A cél az volt, hogy felszabadítsák az érdeklődők kreatív energiáit, és 
kiderüljön, milyen szlogenbe sűrítenék Pécs legfontosabb és legvon-

zóbb értékeit. A felhívásra sok ötlet érkezett, és a végső döntés ismét a 
pécsiek kezében lesz – közölte a városháza.

 l PécsMa.hu

Az önkormányzat február végén hirdetett szlogenpályázatot. A cél az volt, 
hogy az itt élők és az ide látogatók adhassanak javaslatot egy új, városi szlog-
enre. A városvezetés olyan ötleteket várt, amelyek egyedi módon tükrözik 
Pécs különleges értékeit. Mint írják, a felhívás megmozgatta a pécsieket, az 
egy hónapos pályázat során 58 szlogenjavaslat érkezett. A pályázatokból jól 
látszik: a pécsiek nagyon szeretik a városukat. A legtöbb javaslat ezt a pozitív 
megítélést tükrözte, sokan ötletes szójátékkal készültek, vagy a pezsgő pécsi 
életre, a város mediterrán hangulatára ráerősítő szlogennel pályáztak.

A zsűri három javaslatot emelt ki:
• Pécs – A megnyerő város
• Pécs – Évezredek pezsgése
•  Pécs – Mediterrán szerelem

A javaslatokat internetes szavazásra bocsátják, így az itt élők dönthetik majd 
el, hogy miként hangozzon városuk új jelmondata.

Minden, amit a havihegyi Minden, amit a havihegyi 
mandulafákról tudni érdemesmandulafákról tudni érdemes

A felhívás megmozgatta a pécsieketA felhívás megmozgatta a pécsieket
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Tovább erősíti barátságát Pécs és Eszék – 50 éves lesz a testvérvárosi kötelék

Pécs és a horvátországi Eszék 1973 óta ápolja 
testvérvárosi kapcsolatát. Március 31-én dele-

gáció érkezett hozzánk, hogy a két település ve-
zetői egyeztessenek a jövőről: több szektorban is 
erősítenék az együttműködést. 

 l PécsMa.hu
Gazdasági és kulturális témákról folyt a szó a pécsi 
városházán – mint azt a találkozóval kapcsolatban 
összehívott sajtótájékoztatón közölték.
Az eseményen Zag Gábor kulturális ügyekért felelős 
alpolgármester hangsúlyozta, hogy a pécsi önkor-
mányzat számára kiemelten fontosak a testvérvárosi 
kötelékek, ezért nagyon örülnek neki, hogy eszéki 
barátaikat itt köszönthették. Emlékeztetett arra is, 
hogy a járványhelyzet a külkapcsolatokra rányom-
ta a bélyegét, de harmadik alkalommal sikerült ta-
lálkoznia a horvátországi város alpolgármesterével. 
Mint mondta, a hosszú közös múltra, a partnerség 
50. évfordulójára máris nagyon készülnek.

A még szorosabb együttműködés 
reményében elkezdtek dolgozni 

a 2023-as jubileumi ünnepi 
programokon.

– Örülök a lehetőségnek, hogy a pécsi és eszéki 
szakemberek ezen az alkalmon együtt tudtak lenni, 
hogy a kultúra és a gazdaság területein közösen dol-
gozhassanak a még hatékonyabb kooperáción. Több 
olyan projekten munkálkodunk most, ami mindkét 

város fejlődését szolgálja. Büszkék vagyunk a test-
vérvárosi kapcsolatra, melynek jövőre az 50. jubile-
umát ülhetjük meg. A március 31-i találkozó célja 
azonban nem csak az évfordulóhoz kötődő közös 
programok kidolgozása, más területeket is érintünk  
– mondta el Jasenka Crnković, Eszék gazdaságért fe-
lelős alpolgármestere.
Ezt kiegészítve Ruzsa Csaba, Pécs gazdasági ügye-
kért felelős alpolgármestere elárulta: a sajtóeseményt 
követően több munkacsoportban közös stratégián 
dolgoznak majd, melyeknek fő témái a beruházások 
ösztönzése és befektetők vonzása ipari és informati-
kai területen, a közös turisztikai együttműködés ki-
alakítása, valamint a Pécs és Eszék közötti, közvetlen 
közösségi közlekedés fejlesztése.
„Reméljük, hogy a horvátországi és a magyarországi 
Baranya megye régiói, valamint Pécs és Eszék hosz-

szú távú turisztikai programot tud kínálni az ide lá-
togató utazóknak együtt, de azt is fontosnak tartja 
mindkét város, hogy minél zöldebb megoldásokat 
alkalmazzon, így vizsgáljuk a környezetbarát közös-
ségi közlekedési megoldásokat, melyekkel lehetőség 
szerint összekötjük majd településeinket. Két vagy 
három közös pályázat benyújtása van tervben” – 
foglalta össze a pécsi gazdasági ügyekért felelős al-
polgármester.
Drago Horvat, a Horvát Köztársaság pécsi főkon-
zulja is részt vett a megbeszélésen és a kapcsolódó 
sajtótájékoztatón. Amellett, hogy a magyar és horvát 
delegációkat biztosította támogatásáról, elmondta, 
úgy gondolja, közösen a két város önkormányzata a 
gazdaság és a kultúra szegmenseinek fejlesztése mel-
lett a nemzetiségi kapcsolatok erősítését is el tudja 
érni.

Átadták az Emberség-díj 
2022 elismeréseket

Magányszemély kategóriában Híves-Varga Aranka, a Pécsi Tudo-
mányegyetem Neveléstudományi Intézetének vezetője és a Romo-

lógia és Nevelésszociológia Tanszék docense nyert. Civil közösség ka-
tegóriában pedig a Jó Szatyor, egy a járványhelyzetben rászorulóknak 
higiénés csomagokat juttató kezdeményezés kapta a díjat.  

 l PécsMa.hu
Az Emberség Erejével Alapítvány 2020-ban létrehozott, civil kurázsit ün-
neplő regionális díjára bárki jelölhetett a dél-dunántúli régióból olyan ma-
gánszemélyt és/vagy civil szervezetet, akiről úgy gondolta, a közösségért 
tett példaértékű munkája elismerésre érdemes. Pécsi aerobik-aranyak születtek 

a portugáliai Világkupán

Párosban és trióban is a PSN Zrt. aerobikosai állhattak fel a dobogó leg-
felső fokára a Cantanhedében megrendezett világkupaversenyen.

 l Szakács Miklós
A PSN beszámolójából kiderült, hogy már nagyon várták ezt a versenyt a pé-
csi sportolók, a koronavírus-járvány miatt ugyanis három éve nem rendeztek 
hasonló nemzetközi viadalt. A motiváció már a selejtezőben is meglátszott 
a Mazács Fanni–Bali Dániel páros és a Mazács Fanni, Bali Dániel és Farkas 
Balázs alkotta trió teljesítményén, egyaránt első helyen kvalifikálták ugyanis 
magukat a döntőbe.

Ott pedig újfent remekeltek, a PSN-es duó és trió is 
megnyerte a Világkupát. 

A szintén pécsi Ákoshegyi Dóra hosszú sérülésből visszatérve a 12. helyen 
végzett a hölgyek mezőnyében. Fotó: PSN Zrt.

A szervezők, a jelöltek és a díjazottakA szervezők, a jelöltek és a díjazottak

Gazdasági és kulturális témákról volt szó az egyeztetésen Gazdasági és kulturális témákról volt szó az egyeztetésen 
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Bejárhatjuk a keresztút stációit 
a belvárosban
A Kossuth tértől a Dóm térig tartó első városi keresztút 14 állomáson 

keresztül mutatja be Jézus Krisztus szenvedésének és kereszthalá-
lának eseményeit. 

 l PécsMa.hu

A Pécsi Egyházmegye és Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata hagyo-
mányteremtő szándékkal első alkalommal rendez városi keresztutat április 
9-én, szombaton 16 és 18 óra között Pécs belvárosában. A keresztút az a 
körülbelül 1,5 kilométeres útvonal Jeruzsálemben, amelyet Jézus a keresz-
tet hordozva tett meg a Golgotára, ahol keresztre feszítették. A keresztútjá-
rás az apostolok koráig nyúlik vissza, Pécs idén ehhez a régi hagyományhoz 
csatlakozik. A Kossuth tértől a Dóm térig tartó 14 állomásos (a keresztút 
stációi) első városi keresztúton az érdeklődők szentírási szakaszok, elmél-
kedések, énekek, versrészletek segítségével végigélhetik Jézus Krisztus 
szenvedésének és kereszthalálának eseményeit. 

A pécsi keresztút 14 állomása:
• I. állomás (Kossuth tér) – Jézust halálra ítélik
• II. állomás (Irgalmasrendi Kórház bejárata) – Jézus vállaira veszi a 

nehéz keresztet
• III. állomás (Zsolnay-kút – Irgalmasrendi templom előtti tér) – Jézus 

először esik el a kereszttel
• IV. állomás (Jókai tér) – Jézus édesanyjával találkozik
• V. állomás (Széchenyi tér – Szentháromság-szobor) – Cirenei Simon 

segít Jézusnak a keresztet hordozni
• VI. állomás (Széchenyi tér – Belvárosi templom, harangláb) – Veronika 

kendőt nyújt Jézusnak
• VII. állomás (Szepessy Ignác utca alsó szakasza) – Jézus másodszor esik 

el a kereszttel
• VIII. állomás (Szepessy Ignác utca és Káptalan utca kereszteződése) – 

Jézus vigasztalja a síró asszonyokat
• IX. állomás (Káptalan utca – Janus Pannonius Múzeum) – Jézus har-

madszor esik el a kereszttel
• X. állomás (Rózsakert előtti terület) – Jézust megfosztják ruháitól
• XI. állomás (Cella Septichora) – Jézust a keresztre szegezik
• XII. állomás (Szepessy Ignác-szobor) – Jézus meghal a kereszten
• XIII. állomás (Dóm tér) – Jézust leveszik a keresztről és anyja ölébe 

fektetik
• XIV. állomás (Dóm tér) – Jézust a sírba fektetik
Az állomásokon a versrészleteket a Pécsi Nemzeti Színház művészei adják elő.

Tavaszi zsongás: programkavalkád lesz 
a Művészetek és Irodalom Házában

Hamar népszerűek lettek a Művészetek és Irodalom Háza új program-
sorozatai, bőven lesz miből szemezgetni áprilisban. Következzen a 

Zsolnay Örökségkezelő NKft. programajánlója!

 l PécsMa.hu
Két színházi előadással indul a hónap: Az OSZIP színészképzés fiatal tehet-
ségei mutatják be a Kasszafúró királyfi című horrormesét április 5-én.
Április 11-én Klem Viktor monodrámáját tekintheti meg a közönség, Patrick 
Süskind A nagybőgő című műve alapján. A darab humorral és iróniával áb-
rázol egy félresiklott életet.

Az előadást közönségtalálkozó követi.

„Van-e a klímaváltozás problémájára megoldás, vagy az emberiség kihalása 
már tudományosan igazolt reális jövő?” A klímaváltozás témáját járja körül 
dr. Dittrich Ernő az Egy kis esti fizika című sorozat április 13-ai előadásában, 
melynek címe: A jövő neve halál/élet.
Telt házas előadásokkal indult újra a slam-élet Pécsett! Az április 20-ai Sopia-
nae Slam Poetry Klub ismét jó hangulattal várja a versenyzőket és a nézőket.
Kevéssé ismert oldaláról igyekszik bemutatni a világot Haller Szabolcs fo-
tográfus, akinek április 21-től május 8-ig látható a kiállítása.
Kamaszkorúak pszichológiai támogatása a versenysportban címmel tart 
előadást Baky Dániel tanácsadó és sport-szakpszichológus április 22-én.
Újra jelentkezik a Pécsi Galéria Archívum – A Kismányoky Univerzum, 
április 26-án Doboviczki Attila médiakutató Pinczehelyi Sándor képzőmű-
vésszel beszélget Kismányoky Károly művészeti örökségéről.
Ingyenes koncerttel zárul a hónap, április 28-án Szabó Gabriella Eszter és 
Palotai Péter „Hogy jön ahhoz!?” címmel ad kamarakoncertet, ahol többek 
között Bartók és Mahler művei is felcsendülnek.

kultzóna 2022. április 4. pécsi hírek10



A veszettség elleni védekezés részletes szabályairól szóló 164/2008. (XII. 
20.) FVM rendelet szerint az állattartó köteles az ebét veszettség ellen saját 
költségén beoltatni

• ha az eb a három hónapos kort elérte,
• az első oltást követően 6 hónapon belül,
• ezt követően évenként.

A 81/2002 (IX.4.) FVM rendelet 8. § (2) bekezdése szerint a veszettség el-
leni immunizálással egyidejűleg kötelező az ebek féreghajtó szerrel való 
kezelése is.

Az összevezetett oltás díja ebenként 6000 forint + féregtelenítés 300 fo-
rint/10 kilogramm, valamint az oltási könyv pótlásának díja 500 forint.

2013. január 1-től a veszettség elleni védekezés részletes szabályairól szóló 
164/2008. (XII.20.) FVM rendelet 4. § (7) bekezdése szerint:

„Veszettség ellen csak elektronikus transzponderrel megjelölt eb oltható.”

Az oltási helyen lehetőség van arra, hogy a chippel nem rendelkező álla-
tokat a helyszínen transponderrel lássák el. A megjelölés költsége: 6000 
forint.

Az oltáshoz minden gazdi az előző évi oltásnál kiadott sorszámozott oltási 
könyvet hozza magával. A tulajdonos köteles nevét, lakcímét, a kutya ko-
rát, transponder-számát az eboltás helyszínén megadni.

áp
ril

is

5. kedd 16.00–17.00 Nagyárpád, Vigadó u.

6. szerda 16.00–17.00 Nagypostavölgyi út templomnál

7. csütörtök 16.00–17.00 Rózsadomb (postánál)

8. péntek 16.00–17.00 Málom (Alsó u. – Kis u. sarok)

9. szombat 15.00–16.00 Üszögpuszta

11. hétfő 16.00–17.00 Ürögi Kultúrház

12. kedd 16.00–17.00 Donátusi Kápolna

13. szerda 16.00–17.00 Páfrány u. – Hóvirág u. sarok

20. szerda 16.00–17.00 Patacsi Kultúrház

21. csütörtök 16.00–17.00 Cserkúti Csárda mellett

A tulajdonos kutyáját bármely kijelölt oltási helyre a megadott időpontban 
elővezetheti.

Eboltás

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata a kiemelkedő tanulmányi, kutatá-
si eredményeket elérő, szakmájuk területén kimagasló sikereket felmutató, 
valamint a nemzetiségi értékek átörökítésében elkötelezett tevékenységet 
folytató tanulók és hallgatók iránti elismerés céljából pályázatot hirdet a 
Pécs Város Tanulói és Hallgatói Díjainak elnyerésére.

A pályázat részletes feltételei április 4-től megismerhetők a gov.pecs.hu, va-
lamint a pecs.hu honlapokon.

A pályázatok benyújtásának határideje június 15-e. 

A pályázati űrlap a megjelölt weblapokról tölthető le. 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Major Tünde Kár-
men köznevelési ügyintéző nyújt a +36 72/533-857-es telefonszámon.

Pályázat

A patacsi művelődési házban április 10-én, vasárnap 14 órától „Nyuszi ül 
a fűben” húsvéti nyitóbulit rendeznek, melyre a gyerekeket, felnőtteket is 
várják.

Lesz retróverseny, csillámtetkó, kézműveskedés, csokitojás-kereső, főzés az 
udvaron. 

Mindenkit várnak!

 Ágoston Andrea képviselő, 12. körzet

Patacsi húsvét

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

Megközelíthető a 30, 30Y, 130, 103, 
109E, 55 járatokkal. Véradóknak ingye-
nes parkolási lehetőséget biztosítanak 
az intézmény udvarában.

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

Külső véradási alkalom: ANK Középis-
kolai Kollégium (Apáczai Csere János 
körtér 1.) április 4., 17.00–18.30

A véradók adománya a betegek számá-
ra a gyógyulást, gyakran a túlélést, az 
életben maradást jelenti. A vérkészlet egyensúlyát egyre nehezebb fenntar-
tani, a megbetegedések miatt a kiszállásos véradások lemondása egyre nő, 
ugyanakkor a kórházi felhasználási igények is folyamatosan emelkednek. 
Aki teheti, segítsen véradásával! Az intézetek nyitva vannak, a véradások 
helyszínei biztonságosak, ügyelnek a véradók és a munkatársak egészsé-
gére.

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

Véradásokról: ovsz.hu; voroskereszt.hu; veradas.hu

 Országos Vérellátó Szolgálat

Véradás április 4–10.

Felújítják a pécsi sírkert temetőkápolnáját

Az áprilisban kezdődő munkálatok során a kápolna teljes villamoshálózata 
megújul, és az ólomüvegeket is restaurálják. 

 l PécsMa.hu
A Pécsi Egyházmegye a 
napokban kezdte meg a 
Pécsi Központi Temetőben 
található Szent Mihály-ká-
polna felújítását. Április 
elsején indult, és várhatóan 
május közepéig tart majd 
a munka, melynek során 
felújítják a kápolna teljes 
villamoshálózatát, és resta-
urálják az ólomüvegeket – 
tájékoztatta lapunkat a Bi-
okom NKft. Mint írja a városüzemeltetési vállalat, a kápolna addig zárva tart, így 
a temetéseket, egyházi búcsúztatókat a sírkert ravatalozó épületében tartják meg, 
szentmisét pedig igény esetén a lakhely szerinti plébánián lehet megszervezni.
A temetőt üzemeltető Biokom arra kéri az autóval érkező látogatókat, hogy a 
munkálatok ideje alatt ne parkoljanak a kápolnát körülvevő körúton.

Május közepéig tart a munkaMájus közepéig tart a munka
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Karin Iwata: „szeretek itt élni, talán már én is pécsinek nevezhetem magam”

Ahogy az egyetem is régóta hir-
deti: mindenki pécsi akar lenni. 

Mi mélységesen egyetértünk ezzel 
a szlogennel. Hogy miért olyan jó itt 
élni, mi okból lehetnek büszkék váro-
sukra a helyi lakosok, mely momen-
tumok, emberek, vagy éppen helyszí-
nek adják azt a bizonyos „pécsiség” 
érzést, arra „Pécsinek lenni jó!” című 
cikksorozatunkban keressük a vá-
laszt. A negyedik részben Karin Iwa-
ta, a Pécsi Balett táncművésze mond-
ja el gondolatait. 

 l PécsMa.hu
A szépséges balerina 1997-ben szüle-
tett Japánban, ötévesen kezdett tán-
colni és csupán 10 volt, mikor először 
lehetőséget kapott, hogy Budapesten 
mutassa meg tehetségét, részt vett 
ugyanis egy itteni nyári kurzuson. Ez 

annyira tetszett neki, hogy később a 
Magyar Táncművészeti Egyetem-
re felvételizett, majd itt is tanult, és 
2017-ben végzett klasszikus balett 
szakon. Ezután szinte azonnal meg-
kezdte pályafutását a pécsi társulat-
nál, 2018 óta már magántáncosként 
áll színpadra.
Kérdésünkre elmondta, az egyetem 
elvégzése után több helyszín is szó-
ba jött, de ő mégis Pécset választotta, 
mert a város és a társulat is nagyon 
szimpatikus volt a számára. Mint 
mondta, emellett olyan munkahelyet 
keresett, ahol tánctudása és technikája 
mellett színészi tehetségét is megmu-
tathatja. Már az első itt töltött évében 
kitüntették az évad legjobb pályakezdő 
táncművésze díjjal, most pedig fősze-
repet kapott a Pécsi Balett nyolc év 
után újra műsorra kerülő, nagysikerű 

előadásban, melyben Georges Bizet 
operáját dolgozzák fel.
– Nagyon megtisztelő, hogy a szülési 
szabadságát töltő Ujvári Katalin után 
én kaptam a 70. előadáson is túllevő 
Carmen produkciónk címszerepét, 
ami egyébként már azelőtt is a kedvenc 
darabom volt, hogy táncolni kezdtem 
benne. Nagyon sokat próbálunk és a 
balett nehéz műfaj, hiszen nem csak 
fizikailag megterhelő, hanem mentáli-
san is. A néző nem láthatja, ha az em-
ber fáradt, vagy esetleg fájnak a lábai 
a sok gyakorlástól. Emellett azt gon-
dolom, hogy a művészeknek minden 
alkalommal jobbnak és még jobban 
kell lenniük, hogy az adott közönsé-
get el tudják kápráztatni – vélekedett 
a balerina.
Mint interjúnkból kiderült, Karin 
Iwata szabadidejében is sokszor idő-
zik a Pécsi Nemzeti Színházban. Na-
gyon szereti, mert az épület szerinte 
gyönyörű és tökéletes kikapcsolódást 
nyújt számára egy-egy darabot meg-
nézni. Emellett szeret utazni: amikor 
ideje engedi, általában hazalátogat 
Japánba, de más magyar városokat 
is előszeretettel megnéz. Pécsett leg-
többször egyedül vagy barátai társa-
ságában lehet látni, imád új helyeket 
felfedezni, nemrég a Magtár kávézó és 
főleg annak kertje nyerte el a tetszését. 
Néha kirándulásokat tesz, a járvány-
helyzet tetőzésekor például többször 
járt a Tettyén és a Mecsekben is – ahol 
medvehagymát és gombát szedett. 
Ennek kapcsán megkérdeztük, mi a 
véleménye a magyar ételekről, mire el-

mondta: szereti a konyhánkat, főként 
a főzelékeket. „Mikor először láttam, 
mennyi zsírral készül a gulyásleves, at-
tól azért megijedtem egy kicsit” – tette 
hozzá nevetve.

Lapunknak azt is 
elárulta: Pécsben azt 

szereti, hogy emlékezteti 
eredeti otthonára, arra a 

külvárosra, ahol született.

Terveivel kapcsolatban azt mondta, le-
hetőség szerint szeretne minél tovább 
itt maradni és dolgozni a városban. 
A nemrég utoljára bemutatott Lúdas 
Matyi és a jelenleg futó Carmen előa-
dások után pedig lesz egy kis pihenő-
ideje is, hogy még többet felfedezhes-
sen Pécs csodáiból.

Mi neki Pécs?
A táncművész válasza: „Mielőtt 
ide jöttem, néhány évig Budapes-
ten laktam. Annak is volt előnye, 
mikor iskolába jártam és naponta 
volt tanítás, frissítőnek éreztem, 
hogy sok helyre lehetett menni 
és rengeteg embert megismerni. 
Most viszont, hogy itt vagyok, úgy 
érzem, itt sem monoton, és pont 
annyian laknak itt, ami tökéletes. 
Sok a zöld, vannak hegyek, kicsit 
olyan, mint otthon. Nagyon szere-
tek itt élni és talán már pécsinek is 
nevezhetem magam.

A gyönyörű Karin Iwata mint CarmenA gyönyörű Karin Iwata mint Carmen

pécs 2022. április 4. pécsi hírek12



LAKÁS
Lakás – értékbecslés. Telefon: 
06/70/318-4000

Eladó ingatlanokat keresünk 
ügyfeleink részére!

Hívja Kósa Katit! Most! 06/20/964-5482
www.kosaingatlan.hu

Mecseken 80 nm-es lakás eladó. 
Telefon: 06/70/318-4000
Eladó lakást keresek Kertvárosban kp. 
fizetéssel. Telefon: 06/70/318-4000
Mezőszél utcában eladó 10/II. 
panellakás. Telefon: 06/70/318-4000
Eladó belvárosi lakást keresek. 
Telefon: 72/214-066

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.

Eladó lakást keresek az egyetemvárosban. 
Telefon: 06/70/304-8038
Energetikai tanúsítvány. 
Telefon: 06/70/318-4000
Eladó lakást keresek Uránvárosban, 
Belvárosban. Telefon: 06/70/318-4000
Mecseken eladó lakást keresek. 
Telefon: 72/214-066
Kertvárosi, 2 szobás, erkélyes panellakás. 
Ár: 20,9 MFt. Telefon: 06/30/929-9180

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

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

Belvárosban, 44 nm-es, 1 szoba-konyha, 
étkezős, felújított téglalakás, 8 nm-es 
erkéllyel. Ár: 29,5 MFt. 
Telefon: 06/30/929-9180
Tettyén 4 szobás társasházi lakás eladó. 
Ár: 36,5 MFt. Telefon: 06/30/186-1502
Tettyén 2 szobás társasházi lakás eladó. 
Ár: 36,5 MFt. Telefon: 06/30/186-1502

INGATLAN
Ingatlan – értékbecslés. 
Telefon: 06/70/318-4000

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

GDN Ingatlaniroda
www.pecs.gdn-ingatlan.hu

www.tolnaikert.hu

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

Eladó 16 nm garázs Pécsen, a 
Stadion utcában. 06/30/263-9677

Bálicsi út fölött 114 nm-es, 
2 szintes, örökpanorámás, 
összközműves családi ház. Ár: 49,9 MFt. 
Telefon: 06/30/929-9180

150.000.000 Ft-ig! (Igényes, 
minőségi) Eladó házat keresek 

ügyfeleim részére.
06/70/318-4000

Siklós belvárosában eladó 60 nm-es 
családi ház. Ár: 15,8 MFt. 
Telefon: 06/30/949-0720

BÉREL-KIAD
Albérletet keresek, minden megoldás 
érdekel. Telefon: 72/214-066
Ügyfeleim részére kiadó lakásokat, családi 
házakat keresek. Telefon: 06/70/318-4000
Pécsi, gázfűtéses garzon kiadó. Iár: 
45.000 Ft. Telefon: 06/70/781-7657

ÁLLÁS
Fogorvosi szakasszisztenst keresek pécsi 
rendelőbe. Telefon: 06/20/965-4335
Házi betegápolást keresek 8.00-13.00. 
Telefon: 06/70/626-5854
Precíz, megbízható takarítónőt keresek, 
vasalni is kell. Telefon: 06/20/253-4724

TÁRS
50% Vénusz társközvetítő. Pécs, Citrom 
u. 2-6. I. em. 5. Telefon: 06/20/287-0135
60 éves férfi kapcsolatot szeretne 
kötni, őszinte választ kérek. 
Telefon: 06/30/083-7097
Rendezett körülmények között élő, 
hetvenes, 160 cm, 60 kg hölgy pécsi 
urat keresek, nem dohányzót. Jelige: 
Természetkedvelő” Tüke irodába 
kérem, Széchenyi tér 1. sz.
Társamat keresem 50 éves férfi. 
Telefon: 06/30/411-5500

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

Festés-mázolás korrekt áron. 
Telefon: 06/30/697-2416
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

Festést, mázolást vállalok 
rövid határidőn belül. 

06/30/134-9187

Molnár ablak! Műanyag nyílászárók, 
6-7 légkamrával és 2-3 rétegű üvegezéssel, 
acélajtók, redőnyök, szúnyoghálók 
forgalmazása, beépítése, javítása. Április 
30-ig, akár 20% kedvezmény! Folyamatos 
akcióval! www.molnarablak.109.hu 
Telefon: 06/70/638-6402
Veszélyes favágás alpin technikával, 
fiatalító vágás, ritkítás, fagondozás. 
Teljes garanciával. Balázs Péter. 
Telefon: 06/30/977-1801
Sövénynyírás, bozótirtás, telektisztítás. 
Telefon: 06/20/339-3645
Lakásszerviz, WC-tartályok, vízcsapok, 
mosdók, zárak javítása, cseréje. 
Telefon: 72/310-671, 06/30/562-7756
Veszélyes fák és minden más fák 
kivágása, gallyazása garantált minőségben. 
Lombhulladék-elszállítás és fa beszámítás 
lehetséges. Telefon: 06/30/221-9993
Kőművesmunkák, burkolás, parkettázás, 
festés, bontási munkák azonnali 
kezdéssel. Telefon: 06/70/785-3013
Bontás, kézi-, gépi földmunka. 
Telefon: 06/30/430-0122

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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Redőny/szúnyogháló akció! 20-40% 
kedvezménnyel! Hőszigetelt/elektromos 
redőny, reluxa, szalagfüggöny, rovarháló, 
napellenző, harmonikaajtó gyártása/
szerelése/javítása. Nyugdíjasoknak 
kedvezmények! Telefon: 06/30/503-3431

SZŐNYEGTISZTÍTÁS
rojtfehérítés, szegélyjavítás 

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

KÁRPITTISZTÍTÁS

Redőnyjavítás garanciával. Telefon: 
06/30/503-3431
Veszélyes és bármilyen fa 
kivágása, gallyazása garanciával. 
Fiatalítás, fagondozás. Telefon: 
72/213-056, 06/20/339-3645
Redőny akció! 30–50% kedvezménnyel. 
Új műanyag és alumínium redőnyök, 
nyílászárók, szúnyoghálók, reluxa, 
napellenzők, garázskapuk, árnyékolók 
beszerelése, javítás és motoririzálása. 
Nyugdíjasok további kedvezmény! 
D-roll.hu Telefon: 06/30/295-6555
Festést-mázolást vállalok rövid 
határidőn belül. Telefon: 06/30/134-9187
Lakatosmunka, kisebb javítások, 
szerelések. Telefon: 06/70/774-1140
Fodrász házhoz megy, Ildikó. 
Telefon: 06/70/582-0720

Dugulás-elhárítás, vízvezeték-szerelés, 
wc-, mosdó, mosogató, csaptelep javítások 
kiszállási díj nélkül. Szabó Sándor. 
Telefon: 72/444-073, 06/70/310-8435
Hidegburkolat, viacolor, betonozás, 
kerítésépítés, teljes körű felújítás, 
gipszkartonozás. Telefon: 06/20/211-0010

Fuvarozást és lomtalanítást vállalok. 
Telefon: 06/20/805-5041
Üvegezés, pótgittelés. Telefon: 
06/30/908-0265
Lakásfelújítás, festés, gipszkartonozás, 
komplett fürdőszoba felújítás, teljes körű 
ügyintézéssel. NORBITECH Kft. 
Telefon: 06/30/214-4307

KÖNYVELÉS, ADÓBEVALLÁS
Elmaradt könyvelés pótlása, 

önellenőrzés. 06/20/9332-546

Eszter masszőr. Pécs, Megyeri út 26/1. 
Telefon: 06/20/471-7628
Veszélyes fakivágás, fűnyírás, 
bozótirtás. Telefon: 06/70/508-3308
Víz-, gáz-, villany, fűtésszerelés, 
kőművesmunkákat vállalok, 
gipszkartonozás, festés, teljes körű 
lakásfelújítás, klímaszerelés, kisebb 
kőművesmunkákat is vállalok 
számlaképesen. Angyó Gábor Telefon: 
06/30/178-8313, 06/30/103-1790
Csőtörés elhárítása, víz-, gáz-, fűtés 
szelése, gázkészülékek javítása. 
Telefon: 06/30/361-0449
Szobafestés, mázolás bútormozgatással, 
takarással, sajátkezű munkavégzés, 
díjmentes árajánlat. Telefon: 
72/425-618, 06/20/989-3906
Masszázs változatosan. 
Telefon: 06/30/576-0057
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
Festés-mázolás, tapétázás, 
homlokzatfestés, lépcsőházak 
festése közületeknek is garanciával. 
Telefon: 06/20/962-1718

Teraszok és erkélyek burkolása. 
Telefon: 06/70/520-9981
Szobafestés, mázolás szépen, 
tisztán, bútormozgatással, korrekt 
áron. Telefon: 06/70/625-6592
Vízvezeték-szerelés, csőtörés-, dugulás 
elhárítás. Telefon: 06/20/298-4206
Fürdőkád-felújítás kívánt színben, 
garanciával. Telefon: 06/30/259-7123
Lakásürítés, lomtalanítás kedvező 
áron. Telefon: 06/30/695-7668
Vízszerelés, villamos javítások, csőtörés 
elhárítása. Telefon: 06/70/774-1140
Kőműves és bádogos munkát 
(forrasztással) garanciával vállalok. 
Telefon: 06/30/341-3165
Parkettacsiszolás, parkettázás, PVC-
padlózás. Telefon: 06/30/227-7427
Vízvezeték-szerelés, csőtörés-, dugulás 
elhárítás. Telefon: 06/70/215-9583
Redőny, szúnyogháló, szalagfüggöny, 
új megrendelések, javítás, gurtni 
csere. Telefon: 06/70/324-5476
Kádfelújítás. Telefon: 06/70/548-9372
Megegyezés alapján kertépítést, 
rendezést, festést, vakolást, nagytakarítást 
vállalok. Telefon: 06/30/088-3918
Cipzárbevarrás, nadrág-, 
szoknyafelvarrás, egyéb. 
Telefon: 06/30/519-0885
Térkövezés, támfal munkálatok, 
szigetelés, burkolás, gipszkartonozás, 
színezés azonnali kezdéssel. 
Telefon: 06/70/785-3013
Kisebb, nagyobb kőművesmunkák, 
burkolás, térkövezés, bontás, 
festés. Telefon: 06/70/785-3013
Gurtni csere, faredőny-javítás. 
Telefon: 06/30/859-8118

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
Jani bácsi életiskolája és a Baranya megyei 
1. számú túlélő bázis Író-olvasó találkozót 
szervez. Meghívott vendég Szabó László 
író a Maneypuláció c. könyv trilógia írója. 
Jelentkezni lehet: jhkovacs6@gmail.com 
email címen. Szeretettel várunk.

Idős, eltartási szerződést kötne. 
Telefon: 06/30/838-9421

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
Hódfarkú, bontott, jó állapotú cserép 
eladó. Telefon: 06/20/310-9556

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

Régiséget, hagyatékot, feleslegessé vált 
tárgyait megvásárolom. Lomtalanítás 
pincétől a padlásig. Lakatos János. 
Telefon: 06/70/309-9706
Hagyatékot, régiséget felvásárolok, 
lomtalanítás pincétől a padlásig, 
ingyenes. Telefon: 06/30/341-3165
Inhalátor eladó. Telefon: 06/30/838-9421
Roncsautó veszek adás-vételivel. 
Telefon: 06/30/430-0122

Zsolnay és Eozin, Herendi 
Arany, Ezüst felvásárlás

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

Színesfémet és ócskavasat veszek, házhoz 
megyek. Telefon: 06/20/805-5041
Hagyatékot, kályhákat, kovácsolt tárgyat 
veszek. Telefon: 06/20/805-5041
Dunyhát, párnát, régi vásznakat, 
szarvasagancsot, hagyatékot, 
pincétől padlásig vásárolok. 
Telefon: 06/70/582-3999
Rossz automata mosógépet keresek 
(Pécsen). Telefon: 06/30/982-8518
Eladó gömb és szögletes akvárium, 
működő színes Tv (nem lapos). 
Telefon: 06/20/229-3205

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

Ismét sztrájkmolinókat lógattak ki 
a tanárok a Leőwey ablakaiból

A molinókon többek között olyan feliratok szerepeltek, mint például 
„Ki fog tanítani?” és „Szabad tankönyvválasztást”.

 l PécsMa.hu
Ahogy arról korábban többször beszámoltunk, a pécsi Leőwey Klára Gim-
názium tanárai és diákjai az országos méretűvé vált pedagógustiltakozás 
kezdete óta aktívan, különféle módokon álltak ki a tanárok követelései 
mellett. Legutóbb például március 23-án demonstráltak, a gimi ablakaiba 
molinókat helyeztek ki, olyan feliratokkal, mint például „A sztrájk alapjog” 
és „Ki fog tanítani?”. A Leőwey tanárainak legújabb akciójára március 31-
én, csütörtökön került sor: ismét pedagógussztrájkot támogató molinókat 
lógattak ki a suli ablakaiból az alábbi feliratokkal:

 Ä „System Error” (rendszerhiba)
 Ä „No Teacher No Future” (nincs tanár, nincs jövő)
 Ä „Autonómia”
 Ä „Ki fog tanítani?”
 Ä „Szabad oktatást”
 Ä „Szabad tankönyvválasztást”
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