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KIÁLLÍTÁSSAL NYÍLT ÚJRA 
A KIS DZSÁMI

Továbbra is várják az adományokat az ukrajnai menekülteknek

Kegyelmet kapott a pécsi tanár, Jancsula Dezső

Huszonöt zebra vált biztonságosabbá



Az önkormányzat szerint az orfűi 
akvapark újranyitását vizsgáló 

műszaki jelentésben megállapítot-
ták, hogy a létesítmény teljes fel-
újítása csaknem 200 millió forintba, 
míg a részleges megnyitás is csak-
nem 100 millióba kerülne. Mivel a tu-
lajdonosok az élményfürdő teljes re-
konstrukcióját és bővítését tervezik, 
ezért az ideiglenes, alig egy-két évre 
szóló felújítás felesleges lenne, így 
a nehéz gazdasági helyzetben lévő 
pécsi önkormányzat – az orfűi ön-
kormányzattal egyetértésben – nem 
támogatja a park ideiglenes újranyi-
tását – közölte a városvezetés.

 l PécsMa.hu
Péterffy Attila polgármester még feb-
ruár közepén kezdeményezett egyez-
tetést Orfű polgármesterével és az 
orfűi akvapark tulajdonos társaságá-
nak képviselőjével az élményfürdő 
megnyitásának lehetőségeiről. Péterffy 
Attila a pécsi önkormányzat és a Pécsi 
Sport Nonprofit Zrt. műszaki szakér-
tőivel, valamint Török Ottó polgár-
mesteri biztossal együtt február utolsó 
napján járt az élményfürdőben – kö-
zölte a városvezetés a napokban. A be-
járáson felmérték az akvapark jelenlegi 
állapotát, és azt, hogy milyen karban-
tartásokra, felújításokra lenne szükség 
ahhoz, hogy a park újra fogadhassa a 
fürdőzőket.

Mint írják, a nemrég 
elkészült műszaki 

jelentésben megállapították, 
hogy a korábbi évek 

elmaradt karbantartásai 
megviselték a parkot.

A helyzeten tovább rontott, hogy 
2020-ban és 2021-ben már meg sem 
nyitott a fürdő, így a legszükségesebb 
műszaki beavatkozások sem történtek 
meg.
A közleményben kiemelik, hogy 
a jelenlegi állapot alapján a fürdő 
gépészete egy jelentősebb felújítás 
után újra működőképes lehetne, de 
költeni kellene a szociális blokkok, 
valamint a park zöldterületeinek 
rendbetételére is. A medencék bur-
kolata pedig oly mértékben károso-
dott, hogy több mint 2000 négyzet-
méternyi felületet lenne szükséges 
újraburkolni. Sok helyen pedig a 
lábmosókat, zuhanyzókat, lépcsőket 
teljesen újjá kellene építeni – áll a 
városháza szövegében.
A műszaki jelentés árkalkulációja 
alapján a több, de legfeljebb 5 évre 
szóló teljes felújítás mintegy 200 millió 
forintba kerülne.

Ha csak erre az egyetlen szezonra sze-
retnék fogadóképessé tenni a teljes él-
ményfürdőt, az is mintegy 120 millió 
forintos költséget jelentene.
Az erre a szezonra vonatkozó részleges 
felújítás, ami csak a pezsgő-, a sport- 
és a gyermekmedence felújítását tar-
talmazza, mintegy 90 millió forintos 
beruházást jelentene. A közleményben 
kiemelik, hogy az akvapark tulajdono-

sainak nemrég bejelentett fejlesztési 
elképzelései minden felújítást ideigle-
nessé, és ezzel feleslegessé tesznek az 
élményfürdőben.
A pécsi önkormányzat a nehéz anyagi 
helyzetében nem engedhet meg magá-
nak felesleges felújításokat, emiatt az 
orfűi önkormányzattal egyetértésben 
az orfűi akvapark ideiglenes megnyi-
tását nem tudja támogatni.

Péterffy Attila gratulált 
Mellár Tamásnak és Hoppál Péternek
Azt várom el tőlük, hogy majdani esküjükhöz híven politikai meggyő-

ződésüktől és párthovatartozásuktól függetlenül mindenek felett a 
pécsiek érdekeit szolgálják – írta a polgármester rövid április 4-i közle-
ményében, amelyet az alábbiakban módosítások nélkül közlünk.

 l PécsMa.hu
„Köszönöm minden pécsi szavazópolgárnak, aki április 3-án a szeszélyes 
időjárás ellenére élt demokratikus jogával, elment a szavazófülkékhez, és a 
legjobb lelkiismerete szerint leadta a voksát a parlamenti választáson.
Gratulálok dr. Mellár Tamásnak és dr. Hoppál Péternek, a két pécsi válasz-
tókörzet győztesének, Pécs leendő parlamenti képviselőinek. Azt várom 
el tőlük, hogy majdani 
esküjükhöz híven poli-
tikai meggyőződésüktől 
és párthovatartozásuktól 
függetlenül mindenek 
felett a pécsiek érdekeit 
szolgálják. Ehhez ered-
ményes és sikeres munkát 
kívánok nekik.
Pécs polgármestereként 
a választási kampány fel-
fokozott hangulata után 
továbbra is azon dolgo-
zom, hogy a város valódi, 
összetartó közösségként 
tudjon működni.
Péterffy Attila, Pécs Me-
gyei Jogú Város polgár-
mestere”

Idén is zárva marad az orfűi akvapark

A teljes felújítás mintegy 200 millió forintba kerülneA teljes felújítás mintegy 200 millió forintba kerülne
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Úton van már Pécsre a nyúl! 
Itt vannak a legjobb húsvéti programok!

A kisgyerekek – és mióta nagy-
péntek munkaszüneti nap, 

talán a dolgozó emberek – egyik 
kedvenc ünnepe biztosan a hús-
vét. Ez nem csak a vallásos csalá-
dokra és egyénekre igaz, akiknek 
ez az időszak nyilván szakrális 
értelemben véve fontos, hanem 
azokra is, akik ilyenkor szuper 
programokat csinálnak a remél-
hetőleg szép tavaszi időben. Hogy 
Pécsett miből lehet idén válogatni, 
az cikkünkből kiderül. 

 l PécsMa.hu

Húsvétvárásra 
invitálnak
A Pécsi Kulturális Központ (PKK) 
ajánlójában több remek, húsvéti 
készülődésre invitáló program sze-
repel: 12-én 17 órától tavaszi ajtó-
kopogtatót készíthetünk közösen a 
Kodály Zoltán Művelődési Házban, 
majd 14-én kicsik és nagyok együtt 
készülnek fel a húsvéti nyuszi érke-
zésére az Apáczai Művelődési Ház-
ban.

Ünnepi kézműves vásár 
lesz kedden
Ugyan csak az ünnepet megelőző-
en, április 12-én, de szuper vásárra 
invitálnak, melyen helyi kézműve-
sek mutatkoznak majd be a Szent 
István téren. 

Kalandok, vándorlás 
a Mecsekben
Többnapos program kezdődik 14-
étől a Mecsekben: virágzó med-
vehagymákkal borított völgyek és 
bánáti bazsarózsák nyomában, egy 
országos, gyalogtúrákat szervező 
csapattól.

Húsvéti véradás 
lesz Pécsen!
A pécsi vérellátó központban ápri-
lis 14-én 8.00–17.30 között húsvéti 
véradást rendeznek. A véradókat 
köszönetképpen ezen a napon hús-
véti kaláccsal lepik meg, mellyel 
szeretnének hozzájárulni az ünnepi 
asztalukhoz. 

Nagypénteki 
veteránkiállítás és börze
Az Oldtimer Club Pécs szervezé-
sében valósul meg a vásártéren a 
program, mely nyilván odavonzza 
majd az autók szerelmeseit. És talán 
a húsvéti nyulat is? Majd kiderül. 

Motoros nyúl? Naná!
A Dél-Dunántúli Motoros Egyesület 
tagjai Pécsbánya felé is mennek egy 
nyuszis kört. Április 16-án, 13.15-kor 
a Bazsó buszmegálló melletti pihe-
nőnél töltenek kis időt a motorosok, 
akik ajándékot is hoznak a környék-
beli, érdeklődő gyerekeknek. 

Hétfőn irány 
a Zsolnay Húsvét!
Ringató, tojásírás és -festés, zene-
műhely, koncert várnak az ingyenes 
családi napon, mely a Zsolnay-ne-
gyedben kapott helyet. A progra-
mok 10 órától egészen este 6-ig 
látogathatók és minden korosztály 
számára izgalmasak lehetnek.

+1: Hú!SVÉT mini 
Palkonyán
Két év kihagyás után ismét ösz-
szegyűlnek éttermek, pékségek, 
cukrászműhelyek, hogy újra együtt 
ünnepeljék a tavaszt és a vidéki 
gasztronómiát a lelkes közönséggel. 

+2: Húsvét 
az Orfűi Malmoknál
Háromnapos programkavalkád lesz 
Orfűn az ünnephez kapcsolódóan. 
Természetesen itt a fókusz az ételek-
re vetül: bárányragu, füstölt csülök, 
hagyományos házi kenyér, sonka, 
torma,  tojás is kerül a tányérokra.

Már várja csodálóit Pécs főterén 
a hatalmas húsvéti tojás, melyet 
még 2015-ben kapott ajándékba 
a város a horvátországi Kapron-
ca-Körös megyétől. A kétméteres 
alkotást április 19-éig lehet meg-
nézni. Ne hagyjuk otthon a fény-
képezőgépet! 
További részletek a PécsMa.hu olda-
lon olvashatók. 

Várja az önkormányzat az ukrajnai 
menekülteknek szánt adományokat

A háború nem csitul, továbbra is 
érkeznek menekültek Ukrajnából 

Magyarországra. Az önkormányzat 
pedig továbbra is várja a számukra 
felajánlott adományokat a megszo-
kott helyeken, némiképp módosult 
nyitvatartási időben.

 l PécsMa.hu
– A háború kitörése utáni napokban, 
hetekben a pécsiek szinte egy ember-
ként mozdultak meg, és segítették ado-
mányaikkal az ukrajnai menekültek 
ellátását. Ezúton is köszönöm mind-
annyiuk felajánlását. Az elmúlt két hét-
ben ugyanakkor azt tapasztaljuk, hogy 
alábbhagyott az adakozási kedv, miköz-
ben az ukrajnai válság nem szűnt meg. 
Éppen ezért továbbra is arra buzdítom a 
pécsieket, hogy ha tehetik, adományaik-
kal segítsék a menekültekkel foglalkozó 
civil szervezeteket, illetve adományaikat 
juttassák el az önkormányzathoz, hogy 
a városunkba érkező háborús menekül-
tek ellátását továbbra is biztosítani tud-
juk – idézi a városvezetés közleménye 
Nyőgéri Lajost, Pécs szociális területért 
felelős alpolgármesterét.
Az Esztergár Lajos Család- és Gyer-
mekjóléti Szolgálat és Központ mind-
három telephelyén hétköznap 8 és 16 
óra között fogadja az adományokat. 
Az Anikó utcai telephelyen hétfőn és 
szerdán 16 és 18 óra között ügyeletet 
tartanak azoknak, akik munkaidőn túl 
tudják csak felajánlásaikat eljuttatni a 
menekülteknek.
Néhány praktikus információ a segít-
ségnyújtás formáiról:

Mire van szükség?
Pénzre – ez jelenti a legjobb segítséget, 
hiszen a pénzt lehet a legszabadabban, 
legkönnyebben és leghatékonyabban a 
menekültek ellátására fordítani.
Tartós élelmiszerre – abból is az 
azonnal fogyasztható típusokra: máj- 
krém, löncshús, konzerv, extrudált 
kenyér, keksz, müzliszelet, ásványvíz 
gyors segítséget nyújthat az éhezőknek.
Higiéniai termékekre – WC-papír, 
papírzsebkendő, fogkefe, fogkrém, 
tusfürdő, sampon, nedves törlőkendő, 
pelenka mindig jól jön a napok óta 
úton lévőknek.
Egyéb hasznos holmira – hosszabbí-
tó, pléd, polifoam a mindennapokban 
nyújthat fontos segítséget.

Pénzzel segítenék, 
hová utaljak?
• Pécsi önkormányzat: 10024003-

00336255-00000330 (közlemény: 
Ukrajna)

• Baptista Szeretetszolgálat: 
10918001-55555555-55555555 
(közlemény: Ukrajna)

• Magyar Vöröskereszt: 10405404-
00026548-00000009 (közlemény: 
Humanitárius válság)

• Magyar Máltai Szeretetszolgálat: 
11784009-20211130-00000000 
(közlemény: Ukrajna)

• Katolikus Karitász: 12011148-
00124534-00100008 (közlemény: 
Ukrajnai háború)

• Hit Gyülekezete Szeretetszolgá-
lata: 12072507-01431114-01000008 
(közlemény: ukrajnai menekültek 
megsegítésére)

Adománnyal segítenék, 
hol adhatom le?
• Az Esztergár Lajos Család- és 

Gyermekjóléti Szolgálat és Köz-
pont telephelyein hétköznapokon 8 
és 16 óra között:
– Anikó u. 5. (hétfőn és szerdán 16 és 

18 óra között ügyeletet tartanak)
– Tüzér u. 7.
– Hársfa u. 154.

• A Vöröskereszt Baranya Megyei 
Szervezetének irodájában Hétköz-
napokon 8 és 16 óra között, egyéb 
időpontban előzetes egyeztetés 
után: +36 70/933-8240.
– Dobó István u. 89.

• A Magyar Máltai Szeretetszolgá-
lat gyűjtőpontjain hétköznap 8 és 
16 óra között:
– Janus Pannonius u. 6.
– Apafi Mihály u. 99-100.
– Edison u. 24.

• A Pécsi Egyházmegyei Katolikus 
Karitász gyűjtőpontjain hétköznap 
8 és 16 óra között:

• Janus Pannonius u. 4.
– Lánc u. 6. (a parkoló felől)

• A Baptistaponton hétköznapokon 
9 és 17 óra között:
– Uitz Béla u. 1-3.

• A Hit Gyülekezete Szeretetszol-
gálatánál csütörtökönként 17 és 20 
óra, valamint vasárnaponként 9 és 
15 óra között:
– Megyeri út 62/A

Fotó: MTI
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Több tízezernyi növény díszíti 
idén tavasszal is a város utcáit, 

a hagymás növények már kibújtak, 
pár hét múlva a rózsák is virágba 
borulnak, júniusban pedig az egy-
nyáriak is csatlakoznak a színes cso-
korhoz.

 l PécsMa.hu
Ahogy megérkezik a tavasz, úgy sza-
porodnak meg a zöldterületi munkák 
is Pécsen – számolt be róla a Bio-
kom NKft. Mint írják, a szakemberek  
folyamatosan dolgoznak azon, hogy a 
várost idén is díszbe öltöztessék a több 
tízezernyi virágzó növénnyel. A mun-
kálatok persze nem most kezdődtek, 
már tavaly ősszel 22 ezer vásárolt és 
26 ezer saját kezelésű nárciszt, tulipánt 
és egyéb hagymás évelőt, valamint 24 
ezer kétnyári palántát ültettek el a vá-
ros területén lévő virágágyakba, edé-
nyekbe.

Dísznövények, palánták  
– Az őszi virágosítás az összes város-
részt érintette, a belváros minden virá-
gágyát, Kertváros, Uránváros, és Budai 
városrész kiemelt helyszíneit, mint-
egy 2400 négyzetméternyi területen.  
A hagymások már kibújtak, májusban 
a rózsák is elkezdenek virágozni, júni-
usban pedig csatlakoznak hozzájuk az 
egynyáriak – mondta el Bozsits Boldi-
zsár, a Biokom NKft. zöldterület-fenn-
tartási vezetője.
Egynyári dísznövényekből tavasszal 
csaknem 30 ezer palántát ültetnek 
szerte a városban, valamint 2000 évelő 
növénnyel is gazdagodik Pécs. Ezeket 
a díszfüvekkel vegyesen a nagy forgal-
mú és kiterjedésű zöldterületekre he-
lyezik el a vállalat munkatársai, mint 
például a Siklósi út, a Tüzér utca vagy 
az Aidinger János út mentén – derült 
ki a közleményből.

– Az elmúlt években tapasztalható 
enyhe telek miatt a fagyra érzékeny 
virágnádtöveket ősszel nem szedtük 
fel, helyette lombtakarással oldottuk 
meg a hideg időjárás elleni védelmet. 
Ez nemcsak hatékony, hanem költség- 
és munkaerő takarékos módszernek 
bizonyult – közölte Bozsits Boldizsár.

Rózsák, dézsás növények
A városban 1600 négyzetméternyi fe-
lületen találhatók rózsaágyások, ezek-
kel is foglalkozni kell, a szakemberek 
már meg is kezdték a metszésüket.  
A több mint 5600 négyzetméteren el-
terülő évelőágyak is adnak feladatot, 
metszést, visszavágást igényelnek így 
tavasz elején.
A munka természetesen meghozza a 
gyümölcsét – hangsúlyozza a Biokom 
–, hiszen ezek a növények látványosak, 
szépek, fenntartásuk pedig kevésbé 
költséges. Éppen ezért a Pintér János 

Parkfelújítási Programban érintett 
helyszíneken is várható az évelőágyak 
bővítése, ahogy tavaly ez már meg-
történt a Puskin téren és a Czinderi 
Parkban, vagy idén – igaz, nem a park-
megújítási programhoz kapcsolódóan –  
a kertvárosi Nagy Ferenc téren.
A több mint 220 dézsás növényt is fel-
készítik a szakemberek az április kö-
zepén várható kiszállításra, elvégezték 
a szükséges metszést, gondoskodtak 
a tápanyag-utánpótlásról, 20 növényt 
pedig átültettek az újonnan beszerzett 
cserepekbe.

A Biokom szerint 
a zöldfelületek 

fenntartásának feltétele 
a tápanyag-utánpótlás 
biztosítása, ami segít a 
talaj jó szerkezetének 

megtartásában. 

Az elmúlt év őszén a városüzemel-
tetési társaság munkatársai ezért a 
virágfelületeket 5-10 centiméter vas-
tagon komposzttal terítették be, a fák 
tápanyag-utánpótlásáról pedig egy új 
módszerrel, tápanyagkutak fúrásával 
gondoskodnak. A technikát az Urán-
bányász téren és a 17 emeletes épület 
előtti téren alkalmazták, ahol a fák 
néhány négyzetméteres, szűk fave-
remben állnak. Ezeknél a növényeknél 
a talaj felszíne a verem pereméig ér, 
így nincs lehetőség a talaj felszínére 
komposztot vagy egyéb tápanyagot 
teríteni. A furatok segítségével azon-
ban a műtrágyás-mikorrhiza gombás 
keveréket közvetlenül a gyökérzónába 
juttatják, és az eső nem tudja lemosni a 
talajfelszínről – zárul a közlemény.

Módosították a magyarürögi vízfolyás rendezési terveit
A projekt weboldalára felkerült a módosított ter-

vek egyszerűsített, jól érthető változata.

 l PécsMa.hu
Mint ismert, a Magyarürögi vízfolyás rendezését cél-
zó projekt során a legfőbb cél, hogy a patak kereszt-
metszetének vízáteresztő képességét visszaállítsák, 
továbbá hogy a csapadék a lehető legkisebb károko-
zás mellett haladjon a Pécsi-vízig.
Az önkormányzat április 7-ei közleménye emlékeztet 
arra, hogy az engedélyezési tervekhez kapcsolódó fel-
mérés 2016 nyarán készült, az azóta eltelt több mint 5 
évben jelentős változások történtek a vízfolyás terüle-
tén: a korábban bemért fák megnőttek, új műtárgyak, 
támfalak, kerítések készültek a mederben. Mint írják, 
a meder a nagy esőzések miatt az elmúlt 5 év alatt a 
felmért nyomvonalat akár méterekkel is megváltoztat-
hatta. Emellett a kivitelezés tervezett megkezdése előtt, 
2021 nyarán megtartott lakossági fórumok tapasztala-
tai szerint az ingatlantulajdonosok nem elégedettek az 
eredeti terveken alkalmazott műszaki megoldásokkal.

– A Magyarürögi vízfolyás rendezését célzó projekt 
előkészítése ékes példája annak az újfajta kultúrá-
nak, amit a pécsi városvezetés alkalmaz a beruhá-
zások társadalmi párbeszéde során. Több lakossági 
fórumot hirdettünk, és gyakorlatilag az összes érin-
tett ingatlantulajdonossal egyénileg is egyeztettünk 
a projektről. Ez óriási munkát jelentett, de végül 
sikerült mindenkivel beszélni, és feltárni, milyen 
változtatásokat szeretne a projekten – idézik a közle-
ményben Ágoston Andreát, a terület önkormányzati 
képviselőjét.
A 2022 februárjában lezajlott új bemérés során az 
eltérések láthatóak lettek: a projekt weboldalára 
(https://magyarurogivizfolyaspecs.hu/nyilatkozat/) 
felkerült a módosított terveknek egy egyszerűsített, 
jól érthető változata. Minden érintett ingatlan tu-
lajdonosa itt újra megtekintheti a terveket, leírhatja 
véleményét és hozzájárulását adhatja a fejlesztéshez. 
A tervek elfogadását követően a tervezők véglegesí-
tik azokat, ezután indulhat meg az engedélyeztetési 
eljárás.

Ezernyi virág díszíti idén is Pécs tereit

Egyeztettek a helyiekkel Egyeztettek a helyiekkel 
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A Kórház téri dzsámiban található 
megújult kiállítás nem csupán az 

oszmán kori Pécsről, hanem a ma-
gyar–török kulturális kapcsolatokról 
is közöl fontos ismereteket.

 l Pernecker Dávid
Április 4-én megnyitott a felújított pécsi 
Jakováli Hasszán pasa-dzsámi megújult 
kiállítása. A Nemzeti Örökségvédelmi 
Fejlesztési Nonprofit Kft. (NÖF) és a 
Gül Baba Türbéje Örökségvédő Alapít-
vány által szervezett megnyitóesemé-
nyen Glázer Tamás, a NÖF ügyvezető 
igazgatója elmondta, hogy a Kórház 
téri dzsámi az elpusztult előcsarnoka 
ellenére is az egyetlen olyan oszmán 
hódoltságbeli magyarországi dzsámi, 
amely kupolás terével és minaretjével 
együtt teljes épségében fennmaradt.
Füleky Zsolt építészeti, építésügyi és 
örökségvédelmi helyettes államtitkár 
ismertette a kiállítás részleteit. A meg-
újult tárlat három helyiségen kalauzol-
ja végig a látogatókat, ezek a kiállítóte-
rek pedig nem csupán az oszmán kori 
Pécsről, hanem a magyar–török kultu-
rális kapcsolatokról is közölnek fontos 
ismereteket – mondta.
A dzsámi előterében az Evlia Cselebi 
török világutazó 1663 nyarán tett pé-

csi látogatását idéző muszlim kert és 
dioráma fogadja az érdeklődőket, ahol 
egy rövidfilm mutatja be a pécsi dervi-
seket, a diorámában pedig a dervisek 
jellemző ruházatát és hangszereiket is 
megtekinthetik a látogatók – mondta. 

A tárlat felidézi továbbá 
„az egykori titokzatos 
kelet” hatását a mai 

iparművészetre, zenére és 
kultúrára.

A második tematikai tér a magyar–török 
kapcsolatokról szól: a magyar–török ze-
nei együttműködésekről, az izniki török 
kerámiaművészet Zsolnay-porcelánra 
tett hatásáról, a magyar kávékultúra tö-
rök gyökereiről, és többek között a török 
hímzésmotívumok hatásairól.
Az „Érzékek Terme” emellett – foly-
tatta – valóban minden érzékszervre 
hatást gyakorol: az érdeklődők a látás, 
a hallás, az ízlelés és a tapintás során 
különleges kapcsolatba kerülhetnek a 
16-17. századi hódoltsági élettel.
– A célunk az, hogy egyre inkább fel-
színre hozzuk a két ország közös kultu-
rális emlékeit. Ebben pedig egy újabb 
fontos állomás a pécsi Jakováli Hasszán 

pasa dzsámijának megújult kiállítása is 
– mondta Adnan Polat, a Gül Baba Tür-
béje Örökségvédő Alapítvány elnöke.
 – A város nevében ígérem, hogy min-
dent elkövetünk annak érdekében, 
hogy ezt az egyedülálló török emlék-
művet bekapcsoljuk a pécsi turisztikai 

élet kínálatába. Azon dolgozunk, hogy 
ha lehetőségünk adódik rá, további tö-
rök kori emlékműveket is fel tudjunk 
újítani – fogalmazott Péterffy Attila 
polgármester.
A dzsámi kedd és vasárnap között, 10 
órától 18 óráig várja a látogatókat.

Megújult kiállítással nyitott újra Jakováli Hasszán pasa dzsámija

Római kori sírok kerültek elő a Felsőmalom utcában
Egy kisebb temető lehetett a területen a késő 

római időszakban. Összesen hét sírt találtak a 
Felsőmalom utcában. 

 l Pernecker Dávid
Különleges leletek kerültek elő Pécsett, a Felsőma-
lom utcában zajló építkezés területén a közelmúlt-
ban – közölte a Janus Pannonius Múzeum. Mint ír-
ják, összesen hét római kori sírról van szó – amelyek 
közül kettő téglasír, öt pedig földsír – valamint azok 
mellékleteként római kori illatszeres üvegecske, több 
fibula, valamint korsó–pohár együttes is előkerült az 
építkezésen (utóbbi páros megfestve a Korsós sír-
kamra északi falán lévő falfülkében is látható).
A múzeum közleménye kitér arra is, hogy a Felső-
malom utcai telek déli részén már tavaly és tavalye-
lőtt az itt létesítendő mélygarázs helyén két késő ró-
mai téglasírt találtak a szakemberek.
Íme, egy részlet Tóth Zsolt, a Janus Pannonius Mú-
zeum régésze által március 17. és március 25. között 
végzett régészeti megfigyelés eredményeiből:
„A tapasztaltak alapján itt egy kisebb temető lehe-
tett a késő római időszakban, a Kr. u. 4. században. A 
terület messze esik a fallal körbekerített késő római 
Sopianae körül létrehozott mindhárom temetőtől, 
így itt egy külön temetővel kell számolni. A helyi ró-
mai lakosság körében ebben az időszakban szinte ál-
talános a téglasír használata, amelybe az elhunytakat 
szinte kizárólagosan fejjel nyugatnak temették el. Az 
itt előkerült sírok között volt kelet–nyugat, nyugat–
kelet, észak–dél és dél–észak tájolású is.”
A közlemény szerint a Felsőmalom utcai temetőrész-
let sokban hasonlít a Kossuth tér területén, Sopianae 

keleti temetőjében tapasztaltakhoz: ott is hasonlóan 
magas a földsírok aránya és vegyes a tájolás. 

Oda feltehetőleg a helyieknél 
szegényebb, betelepített lakosokat 

temettek, akik igyekeztek a helyi 
szokásokhoz igazodni. 

A két helyszín között jelentős különbség azonban, 
hogy a Felsőmalom utcában előkerült két jellegzetes, 
római, kiválóan megépített téglasír is volt, ezek sem-
miben sem különböznek az északi temető sírjaitól.

Római kori korsó–pohár 
együttes és több fibula is előkerült
Az egyik téglasírban az elhunyt lábfeje mellett a ró-
mai sírokban gyakori, üvegből készült korsó–pohár 
melléklet volt megfigyelhető, más sírokban illatsze-
res üvegecske, a vállon a ruhát összefogó jellegzetes 

hagymafejes fibulák (ruhakapcsoló tű) is előkerül-
tek, mindez tipikusan római anyagi kultúrára utal – 
áll a múzeum közleményében.
A korsó–pohár együttes nem először jelenik meg 
a Pécsett feltárt római kori emlékek esetében: ilyen 
látható megfestve például a Dóm tér alatt rejtőző 
II. számú sírkamra északi falán lévő falfülkében is, 
amely után a nevét is kapta az építmény: Korsós sír-
kamra. A két tárgy valláshoz nem köthető, így azt 
sem lehet megmondani, hogy keresztények vagy po-
gányok voltak az eltemetettek.
Tóth Zsolt régész tájékoztatása szerint a Sopianae 
körüli három temetőről már sok információ áll ren-
delkezésre, de az attól távolabb előkerült sírcsopor-
tokkal (így a Felsőmalom utcai temetővel) kapcso-
latos konkrétabb állásfoglaláshoz jóval több adatra 
lenne szükség.
Annyi már az eddigi ismeretanyag alapján is kirajzo-
lódik, hogy a Széchenyi tér és Kossuth tér vonalától 
keletre is volt „élet” a késő római időszakban.

A dervisek jellemző ruházatát és hangszereiket is bemutatjákA dervisek jellemző ruházatát és hangszereiket is bemutatják
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A jelenlegi városvezetés választási 
programjában kiemelt hangsúlyt 

kapott a gyalogosközlekedés biz-
tonságának növelése Pécsett, ennek 
részeként több mint 30 új zebrát ala-
kítanak ki három ütemben. 

 l PécsMa.hu
Pécsett jelenleg 339 gyalogátkelőhely 
van, amiből 101 a Magyar Közút út-
jain, míg 238 az önkormányzat tu-
lajdonában levő utakon segíti a köz-
lekedést. Városunkban a gyalogosok 
biztonságos átkelését azonban csak 
142 helyszínen segíti jelzőlámpa. Ezen 
változtat most a városvezetés, ezért ta-
valy valamennyi területi önkormány-
zati képviselő bevonásával egyeztetés 
kezdődött arról, hogy Pécsett milyen 
helyszíneken lenne szükség a lakossági 
visszajelzések alapján további új zeb-
rák kialakítására. 

Várhatóan a munka három 
ütemben zajlik majd és 

összesen körülbelül 500 
millió forintos költséggel 

járhat.

A zebra átadásakor Sík László Lajos 
önkormányzati képviselő arról beszélt, 
mennyire fontos volt a több iskolaépü-
lethez is közeli helyszínen felfesteni azt, 
természetesen a gyermekek biztonsá-
gos közlekedését segítve. A gyalogát-
kelőhelyre táblák és villogók is felhívják 
az autósok figyelmét, így kevésbé lesz 
balesetveszélyes átkelni az úton.
– A Hunyadi úti zebra a körülötte lévő 
oktatási intézmények miatt kiemelt 
jelentőségű helyszín. Az intézmények-
be járó diákok százai használják napi 
szinten, ezért, részben a rendőrségi 
jelzésnek is eleget téve, ennek a hely-
színnek az előkészítését előrevette az 
önkormányzat, és a lehető leggyorsab-
ban gondoskodott annak megvalósí-
tásáról – mondta el Magay Miklós, a 
Városüzemeltetési Főosztály vezetője.
Mellár Tamás országgyűlési képviselő 
is részt vett az eseményen. Elmondta: 
nagy öröm számára, hogy újabb gyalo-
gátkelőhellyel gazdagodott a város, főleg, 
hogy egy ilyen forgalmas szakaszon, is-
kolások védelmében történt a fejlesztés. 
Hozzátette, ez még csak a kezdet, a helyi 
lakók javaslatai alapján újabb zebrák is 
létesülnek majd a jövőben.

A gyalogátkelőhelyek biztonságá-
nak növelése érdekében a Bio-

kom NKft. öt pécsi zebrához napele-
mes térvilágítást telepített, további 
húsznál pedig a közvilágítási rend-
szert fejlesztette – számolt be róla a 
pécsi önkormányzat közleményében.

 l PécsMa.hu
Mint írja a városháza, a munkálatok-
nak köszönhetően az autósok jobban 
láthatják az úttesten áthaladókat, ami 
pedig egy újabb lépés a biztonságo-
sabb pécsi közlekedés felé.
Sík László Lajos, a közgyűlés város-
fejlesztési és kommunális bizott-
ságának elnöke ennek kapcsán a 
következőket fogalmazta meg: „pol-
gármester úr és a városvezetés vá-

lasztási ígérete volt, hogy növeljük a 
pécsi gyalogosok védelmét és bizton-
ságát. Már korábban is több intézke-
dést tettünk ennek érdekében, így 
például okoszebrákat telepítettünk 
a Nagy Imre úton, vagy a Lánc ut-
cai csomópontnál, illetve felmértük, 
hogy hol van szükség új gyalogát-
kelőhelyek létesítésére. Több mint 30 
ilyen helyet jelöltek meg a szakértők, 
ezek közül az első 11 helyszínen már 
el is készültek a zebrák, idén pedig 
folytatjuk a programot. A gyalogát-
kelőhelyek megvilágításának javítása 
szintén ebbe a programba illeszke-
dik, hiszen azt segíti elő, hogy a gép-
járművezetők könnyebben vegyék 
észre az úttesten áthaladókat, és így 
kisebb eséllyel történhessen baleset.” 

A közlekedési szakértők 2020-ban 
mérték fel, mely pécsi zebráknál van 
szükség jobb megvilágításra, akkor 28 
ilyen helyszínt határoztak meg, ame-
lyek közül háromban (a Nagy Imre 
úton két helyen, illetve a Lánc utcánál) 
már megvalósultak a fejlesztések, most 
a fennmaradó 25-nél végezte el a szük-
séges átalakításokat a városüzemelte-
tési társaság a közlemény szerint.
A közvilágítási rendszer korszerűsítésé-
vel – a meglévő lámpák fényerejének nö-
velésével vagy plusz lámpatestek felsze-
relésével – összesen 20 gyalogátkelő vált 
biztonságosabbá az alábbi helyszíneken:

 ÄMegyeri út – Verseny utcai keresz-
teződés nyugati ága
 ÄVeres Endre út, a rendelőintézetnél 
(a fejlesztés itt két gyalogátkelőhe-
lyet érintett)
 ÄYbl Miklós utca – Kőrösi Csoma 
Sándor utca kereszteződés északi ága
 Ä Ifjúság útja – Kürt utca keresztező-
dése
 Ä Ifjúság útja, a 400 ágyas klinika 
előtti gyalogátkelő
 Ä Ifjúság útja, a Pius templom előtti 
gyalogátkelő
 Ä Ifjúság útja, a Paulus étterem előtti 
gyalogátkelő
 ÄKodály Zoltán utcai kollégium előt-
ti gyalogátkelő
 ÄHungária út 31. előtti gyalogátkelő
 ÄHungária út – Jászai Mari utca ke-
reszteződése

 ÄHungária út, az Uránia mozi előtti 
gyalogátkelő
 Ä Jókai utca – Kaffka utca kereszte-
ződése
 ÄFelsővámház utca – Csillag utca ke-
reszteződése
 ÄFelsővámház utca – Vöröskereszt 
utca kereszteződése
 ÄKirály utca – Lánc utca körforga-
lom északi ága
 ÄKálvária utca – Tettye utca keresz-
teződése
 ÄKálvária utca – Zöldfa utca keresz-
teződése
 ÄKeszüi út – Lőtér utca keresztező-
dése
 ÄKeszüi út – Bogár utca kereszteződése
 ÄHársfa utca – Engel János út keresz-
teződése

További öt zebrához pedig a 
napokban olyan térvilágítást 

telepítettek, amelyek 
áramellátását napelemek 

biztosítják.

Ilyen kandeláberek kerültek a Tüzér 
utca – Magyar Lajos utca, a Megyeri út 
– Mártírok útja, a Tüskésréti út – Sik-
lósi út, az Engel János utca – Vadász 
utca kereszteződéséhez, valamint az 
Esztergár Lajos úton, az Olimpia Üz-
letház előtti átkelőhöz – zárul az ön-
kormányzati közlemény.

Huszonöt pécsi zebra vált biztonságosabbá

Új gyalogátkelőhelyet adtak át a Hunyadi úton

Kevésbé lesz balesetveszélyes átkelni az útonKevésbé lesz balesetveszélyes átkelni az úton

Egy újabb lépés a biztonságosabb közlekedés feléEgy újabb lépés a biztonságosabb közlekedés felé
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Ezzel a büntetlen előéletű, 
nyugdíj előtt álló pedagógus 

ellen folyó eljárás megszűnt.

 l PécsMa.hu
Amint arról korábban beszámol-
tunk, a 61 éves magyar–történe-
lem szakos pedagógust személyi 
szabadság megsértésének bűn-
tettével vádolták, miután 2020 
őszén a Nevelési Központ (Jan-
csula Dezső iskolája) előtt ösz-
szeszólalkozott egy tiltott helyen 
cigarettázó 16 éves fiúval. A vita 
elmérgesedett, Jancsula percekig 
nem engedte el a fiatalt, megpró-
bálta felvinni az igazgatóhoz.
A bíróság ezért tárgyalás nélkül 
170 ezer forint pénzbüntetésre 
ítélte az esetről készült felvéte-

lek és tanúvallomások alapján. A 
büntetlen előéletű, 36 éve tanító, 
nyugdíj előtt álló, és magát bű-
nösnek nem érző Jancsula felleb-
bezett az ítélet ellen, mivel ha azt 
akkor elfogadta volna, elvesztette 
volna állását (bűncselekményben 
elmarasztalt személy legalább 3 
évig nem lehet közalkalmazott) 
és biztos megélhetését is.
Jancsula ügyvédje aztán kegyel-
mi kérvényt nyújtott be Áder Já-
nos államfőhöz, amit tehát meg 
is kapott. Az eljárás megszűnt, a 
pénzbüntetést sem kell kifizetnie, 
tovább dolgozhat iskolájában.
A hírt egyébként a fideszes Hop-
pál Péter jelentette be még már-
cius 30-án – nyilván a választási 
kampány miatt.

Városszerte javítják az utakat, 
helyreállítják a Táncsics Mihály utcát

Pécs 55 pontján több mint 650 
négyzetméternyi útburkolat és 50 

négyzetméternyi járda javítására ke-
rül sor a következő hetekben, illetve 
április 4-én, hétfőn kezdődött a Tán-
csis Mihály utca végleges helyreállí-
tása – tájékoztatta lapunkat a Tettye 
Forrásház Zrt.

 l PécsMa.hu

Útjavítás 
a téli hibák nyomán
A jó idővel és az aszfaltüzemek újrain-
dulásával megkezdődött a napokban a 
korábban ideiglenesen, fóliás betonnal 
helyreállított téli hibahelyek, útburko-
latok, járdák végleges javítása. A téli, 
fagyos időszakban számos hibaelhá-
rítást kellett elvégeznie a Tettye For-
rásház Zrt. szakembereinek, az akkor 
ideiglenesen helyreállított útszakaszok 
most vadonatúj burkolatot kapnak.

A szolgáltató megbízásából 
Pécs 55 pontján több mint 

650 négyzetméternyi 
útburkolatot és mintegy 

50 négyzetméternyi járdát 
állítanak helyre.

Az ütemezett, várhatóan májusig befe-
jeződő javítások minden esetben az út 
kezelőjének előírásai és elvárásai sze-
rint zajlanak.

Végleges helyreállítás 
a Táncsics Mihály utcában
Több mint egy kilométernyi ivóvíz- 
és 400 méternyi szennyvízhálózat 
megújítását követően kap új aszfalt-
burkolatot a Táncsics Mihály utca 
Móra Ferenc utca – Keszüi út közötti 
szakasz.
A munkák április 4-én reggel kezdőd-
tek, a szolgáltató azt írta, tervezetten 
egy héten át tarthat a helyreállítás 
félpályás útzár mellett, mely alatt a 
forgalom az érintett szakaszokon kézi 
jelzőőrös irányítás mellett halad. Ám 
a munkavégzés időtartama az időjárás 
függvényében változhat. 
A munkák miatt azonban jelentősen 
nőtt a forgalom, így lassabban lehet 
haladni a kertvárosi úton. 
A Tüke Busz Zrt. ezért arra kéri a 
közlekedőket, hogy az útburkolat- és 
járdafelújítás ideje alatt, ha tehetik, a 
nagy forgalom elkerülése érdekében 
– tervezetten május 8-ig kerüljék el az 
említett útszakaszt. A társaság azt ja-
vasolja, hogy lehetőség szerint a siklósi 
út felé kerüljenek.

Kegyelmet kapott a meghurcolt pécsi tanár, Jancsula Dezső

A 61 éves pedagógust személyi szabadság megsértésével vádoltákA 61 éves pedagógust személyi szabadság megsértésével vádolták

pécs2022. április 11.pécsi hírek 7



Tehetséges, kiváló tanulóit díjazná Pécs – íme a pályázat!
2017 óta nem kaptak városi ösztöndíjat a helyi diákok, ezt a hagyományt 

szeretné feléleszteni a városvezetés. A kiemelkedő tanulói és hallgatói 
teljesítmények elismerése és folyamatos ösztönzése érdekében az önkor-
mányzat megalapítja a Pécs Város Kiváló Tanulói és Hallgatói Díját és a Pécs 
Város Kiváló Nemzetiségi Tanulói és Hallgatói Díját. Mutatjuk a részleteket, a 
pályázati felhívást.

 l PécsMa.hu
Pécs Megyei Jogú Város Önkormány-
zat Közgyűlése pályázatot hirdet a Pécs 
város tanulói és hallgatói díjainak el-
nyerésére azon középfokú közoktatási 
vagy felsőfokú oktatási intézmények 
tanulói és hallgatói részére, akik a vá-
rosban legalább 5 hónapja állandó be-
jelentett lakóhellyel rendelkeznek, és a 
pályázat benyújtásának időpontjában 
valamely Pécs közigazgatási területén 
működő oktatási intézményben aktív, 
nappali tagozatos tanulmányokat foly-
tatnak.
A pályázat célja, hogy a város kifejez-
ze megbecsülését a kiemelkedő tanul-

mányi, kutatási eredményeket elérő, 
szakmájuk területén kimagasló sikere-
ket felmutató, valamint a nemzetiségi 
értékek átörökítésében elkötelezett 
tevékenységet folytató tanulók és hall-
gatók iránt, másrészt a tehetséggondo-
zás keretein belül anyagi támogatást 
nyújtson nekik, hogy ez a kiváló telje-
sítmény meg is maradjon.
A pályázaton a Pécs Város Kiváló Ta-
nulói és Hallgatói Díja vagy a Pécs 
Város Kiváló Nemzetiségi Tanulói és 
Hallgatói Díja elismeréseket lehet el-
nyerni. Egy naptári évben kizárólag 
egy pályázat nyújtható be. A részvétel 

feltétele a pályázati űrlap kitöltése, és 
hogy a szükséges igazolások és nyilat-
kozatok határidőre beérkezzenek.

A pályázatok benyújtásának 
határideje június 15-e.

A vonatkozó rendelet, a felhívás és az 
űrlap hamarosan a város honlapjáról 
(pecs.hu) érhető el, tölthető le. Illetve az 
űrlap a PécsMa.hu oldalon is letölthető.
A pályázatot egy példányban, papírala-
pon kell benyújtani személyesen vagy 
ajánlott küldeményként Pécs Megyei 
Jogú Város Polgármesteri Hivatala (7621 
Pécs, Széchenyi tér 1.), a Kulturális és 
Népjóléti Főosztály számára címezve.
Az elismerések díszoklevéllel, pénz-
jutalommal és digitális oklevéllel jár-

nak. Az önkormányzat a honlapján 
közzéteszi a pályázat nyerteseinek 
nevét, a díjazott oktatási intézménye 
nevét és a tanulói vagy hallgatói jog-
viszony adatait. A közlemény a díja-
zottakról rövid méltatást is tartalmaz 
majd. A díszokleveleket az elismerés-
ben részesülők – a díj típusától függő-
en – a Magyar Tudomány Napjához 
vagy a Nemzetiségek Napjához kap-
csolódóan megrendezett ünnepsége-
ken vehetik át.
Az érdeklődők az alábbi címen és te-
lefonszámon kaphatnak felvilágosítást:

 ÄPécs Megyei Jogú Város Polgármes-
teri Hivatala (7621 Pécs, Széchenyi 
tér 1.)
 ÄMajor Tünde Kármen köznevelési 
ügyintéző; +36 72/533-857

Kemenesi: ne legyenek illúzióink a koronavírusról!
Nem lehet tudni, mikor, hol, és 

mennyire súlyos járványt okoz-
hat a Covid, csak az események köz-
ben vagy azok után érthetjük meg, 
hogy mi és miért történt. A kulcsszó 
tehát továbbra is az óvatosság a pé-
csi virológus szerint.

 l PécsMa.hu
Kemenesi Gábor a Portfoliónak adott 
interjújában azt nyilatkozta, az elmúlt 
hetekben emelkedett Európában – 
többek közt Magyarországon is – a ko-
ronavírusos megbetegedések száma, 
mely az omikron BA.2 alvariánsához 
köthető. Néhány ország már túl is van 
a csúcson, de a virológus szerint az 
újabb növekedés azt mutatja, milyen 
kiszámíthatatlan az új koronavírus.
Mint kifejtette a lapnak a szakember, 
aki ma azt mondja, hogy tudja, mi vár 
a világra rövid vagy akár hosszabb tá-
von a koronavírussal kapcsolatban, az 
nem tudja, mit beszél. Ugyanis a vírus 
újabb mutációkra képes, miközben az 
áteséses és a vakcina általi védettség 
folyamatosan változik. Az oltásokról 
is beszélt részletesen a virológus, em-
lékeztetett, a népesség nagyobb részét 

sikerült beoltani Európában, a vakcina 
védelmet nyújt az omikron alvariáns 
okozta fertőzés súlyos lefolyása ellen is.

Ma már azonban nem a 
kettő, hanem a három oltás 
jelenti az alapimmunitást.

Kiderült, hogy a halálozás 21-szer 
gyakrabban következik be oltás nél-
kül a legfrissebb amerikai statisztikák 
alapján a három oltást felvettekhez 
képest, valamint a megfertőződés is 
három és félszer gyakoribb az oltatla-
noknál – ismertette Kemenesi.
Ám nem csak az oltás fontos a védeke-
zés szempontjából a pécsi kutató sze-
rint: sok múlik az egyéni védekezésen, 
a maszkhasználaton. Kulcsfontosságú-
nak tartja, hogy a következő napokban, 
hetekben zárt terekben viseljük a masz-
kot, hogy lassítsuk a járvány terjedését. 
Aki pedig elkapta a vírust, maradjon 
otthon, ne adja tovább a vírust. Keme-
nesi kiemelte, a tavasz és nyár nagy va-
lószínűséggel segíteni fog a vírus visz-
szaszorulásában, de míg talál fogékony 
populációt, és van tere a terjedésnek, 
akkor szezonális jelleggel újra vissza-

térhet – amit nagyban befolyásol a mu-
táció, az átesettség és az oltások száma.
„Ne kergessük magunkat abba az il-
lúzióba, hogy vége a világjárványnak. 

A vírus még bármilyen formáját mutat-
hatja, és senki, de senki nem tudja meg-
mondani, hogy mi vár ránk” – hangsú-
lyozta zárásként Kemenesi Gábor.

„Senki nem tudja megmondani, hogy mi vár ránk”„Senki nem tudja megmondani, hogy mi vár ránk”

Megbecsülik a sikeres diákokat Megbecsülik a sikeres diákokat 
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A koronavírus árváiért szól a zongora: 
jótékonysági koncertet ad Boros Misi
A budapesti Vigadóban hallgathatjuk meg a fiatal pécsi tehetség, Bo-

ros Misi zongoraestjét április 13-án. A hangverseny teljes bevételé-
vel a Regőczi István Alapítványon keresztül a koronavírus árváit támo-
gatják.

 l PécsMa.hu
A vírus miatt fiatalok százai 
maradtak árván, viszont az 
alapítvány jóvoltából minden 
gyermek személyre szabott 
segítségre számíthat attól füg-
gően, hogy mire van szüksége: 
ösztöndíj, lakhatási támogatás, 
szociális juttatás, a közlekedés 
támogatása és még számos 
olyan gondoskodási forma, 
ami a gyermek fejlődését, 
gyarapodását, tanulását, meg-
élhetését segíti elő – olvasható a Filharmónia Magyarország ajánlójában. 
A pécsi zongoraművész, Boros Misi a zene erejével segítene, nagy megtisz-
teltetés számára, hogy jótékonysági koncertet adhat az árvák javára.
Íme a csodálatos műsor:

 Ä Schubert: f-moll impromptu op. 142. No.1 (D. 935)
 Ä Schubert: Esz-dúr impromptu op. 90. No. 2 (D. 899)
 Ä Schubert: B-dúr szonáta No. 21 (D. 960)

A szeretetet viszi színpadra a pécsi flamenco házaspár
Czipfné Berényi Ágnes és Czipf Já-

nos civilben egy átlagos – ám az 
egymás iránti tiszteletet és szerete-
tet példaértékűen közvetítő – házas-
pár, a színpadon viszont ők a szen-
vedélyes ritmusokban egybeolvadó 
Pécsi Corazón Flamenco Duó. Hogy 
mégis milyen úton jutottak el ehhez 
a rendkívül nehéz, de közkedvelt ősi 
spanyol műfajhoz, interjúnkból kide-
rül.

 l PécsMa.hu
A páros nőtagja, Czipfné Berényi 
Ágnes lapunknak elmondta: ő már 
egészen fiatalon a tánc rabjává vált: 
ugyan nem képezte magát tudatosan, 
de imádta a mozgásnak ezt a formáját. 
Aztán közel 30 évvel ezelőtt megis-

merkedett férjével, aki viszont egyálta-
lán nem táncos alkat. Ez okozott némi 
kellemetlenséget a szerelmeseknek, 
majd 2006-ban jött az áttörés: 

Pécsett láttak a Harmadik 
Színházban egy flamenco 

előadást, ami örökre 
megváltoztatta az életüket.

– Próbálkoztunk a társastánccal, de a 
férjemnek nem volt igazán kedve hoz-
zá, nekem azonban hiányzott az éle-
temből a tánc. Mikor megismertem a 
flamencót, ami partner nélküli műfaj, 
azonnal tudtam, hogy ezzel kellene 
foglalkoznom, rögtön beleszerettem 
és csatlakoztam is egy Pécsett induló 

kezdő kurzushoz. Külföldre is jártam 
tanfolyamokra később, a párom pedig 
látta, hogy mindezek miatt kevesebbet 
vagyunk együtt, így ő is szeretett volna 
valahogy csatlakozni. Majd jött a nagy 
ötlet, épített egy spanyol ütős hang-
szert, úgynevezett cajónt, amivel kí-
sérni kezdte az óráinkat. Kicsit később 
pedig vett egy klasszikus gitárt, amin 
helyi zenészek segítségével megtanult 
játszani. Mikor viszont a flamenco 
technikát kellett volna elsajátítania, 
már nem tudott kihez fordulni, így jöt-
tek az internetes videók, amik alapján, 
teljesen autodidakta módon gyakorolt. 
2011-ben aztán már felléptünk együtt 
a színpadon – foglalta össze a feleség.
Azóta felvették a Pécsi Corazón Fla-
menco Duó nevet és országszerte 
hívják őket különböző rendezvé-
nyekre fellépni, de már külföldön is 
bemutatkoztak néhány alkalommal. 
Egymás iránti szenvedélyes szeretetük 
minden alkalommal elkápráztatja a 
közönséget, de egyedi koreográfiáik, 
illetve a nő saját kezűleg varrt ruhái is 
hozzátesznek a különleges élményhez. 
Mindemellett a flamenco műfajban 
igen fontos az egymásra való odafigye-
lés, az összhang, ami a pécsi duónál 
tökéletesen működik.
– Változó ideig állunk a színpadon, 
igény szerint. Mi ugyan a műfaj ha-
gyományos vonalát képviseljük, de 
különböző stílusokat vonultatunk fel, 

így tizenöttől akár negyvenöt percig is 
tarthat a műsor, hozzáteszem, a hosz-
szabb fellépések fizikailag megeről-
tetők. Mindazonáltal a zene és a tánc 
annyira magával ragad, hogy a sok-
sok gyakorlás, ruhakészítés, felkérés 
egyáltalán nem fáraszt, sőt, az évek 
során inkább természetes részévé vált 
a napjaimnak. A férjemmel annyira el-
kötelezettek vagyunk a flamenco iránt, 
hogy még spanyolországi táncmeste-
rek is el voltak ragadtatva attól, amit 
16 év alatt felépítettünk. A közönség 
soraiban helyet foglalóktól többször 
azt hallottuk, hogy a kettőnk között 
vibráló összhang feltölti őket, azt is 
mondták már, hogy jó látni, mennyi-
re szeretjük egymást. Nekünk nincs 
gyermekünk, de ismerősök azt szok-
ták mondani, hogy a flamenco he-
lyettesíti – mondta végezetül Czipfné 
Berényi Ágnes.

Mi a flamenco?
Spanyolország déli részén alakult 
ki sok száz évvel ezelőtt, több kü-
lönböző kultúra zenei elemeinek a 
keveredéséből. A flamenco valójá-
ban gyűjtőfogalom, számos eltérő 
stílust foglal magában, melyek kü-
lönböznek egymástól ritmikailag, 
hangzásukban és hangulatukban 
is.

Menekültek megsegítésére ajánlja fel 
előadása bevételét a színház

A május 8-i Valahol Európában című előadásának teljes bevételét az Uk-
rajnában zajló háború elől menekült családok megsegítésére ajánlja 

fel a Pécsi Nemzeti Színház. A közönségtől azt kérik: segítsünk együtt!

 l PécsMa.hu
A teátrum azt írja közleményében: fontos számukra a társadalmi felelősség-
vállalás, ezért a Pécsi Ukrán Önkormányzattal együttműködve a térségben 
befogadott menekültek ellátásában szeretnének részt vállalni.
A szokásos jegyek mellett támogatói jegyeket is lehet váltani az előadásukra 
ötezer, tízezer és húszezer forint értékben.

Jelenet a Valahol Európában című előadásbólJelenet a Valahol Európában című előadásból

A Pécsi Corazón Flamenco DuóA Pécsi Corazón Flamenco Duó
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Rohamosan közelít az esküvősze-
zon, és nyilván minden pár igyek-

szik a lehető legkülönlegesebbé 
tenni a nagy napját: a helyszín, a 
menü, a dekoráció, vagy éppen a ru-
hák tekintetében is rendkívül kreatív 
ötletek születnek. Mi most egy olyan 
kiegészítőt ajánlunk olvasóink fi-
gyelmébe, amely az esküvőn, de más 
ünnepi alkalmakon is vonzza majd a 
tekinteteket, de akár egy sima hét-
köznapot is feldobhat. Ismerjük meg 
az ohBoy csokornyakkendőket!

 lMatoricz Tekla
Békési Dóra dizájnos csokornyakken-
dői már 2017 óta készülnek férfiak, 
nők, gyerekek, kisállatok számára egy-
aránt: az eredetileg szociális munkás 
végzettségű, Bólyban született, majd 
Pécsre áttelepült hölgy vegyesen gépi 
és kézi varrás útján hozza létre külön-
leges, egyedi alkotásait. Mint mondta, 
igyekszik minden darabból csupán 
egyet készíteni, emellett pedig szinte 
kizárólag turkálókban talált anyagok-
kal dolgozik, az újrahasznosítás jegyé-
ben. A kreatív nő egy pécsi – szigorú-
an nem külföldi franchise – kávézóban 
mesélt lapunknak a márka megszüle-
téséről.
– Hogy jöttek éppen a nyakkendők? 
– Dolgoztam egy darabig a szak-
mámban, aztán különböző multiknál 
helyezkedtem el, de mindig is szeret-
tem volna valamilyen módon kiélni 
a kreativitásom. Akkor a Ferencesek 
utcájában volt Gangel Benjámin férfi-
szabóműhelye, hozzá mentem be az-
zal, hogy a nulláról szeretnék varrni 
tanulni. Furcsán nézett, de vállalta a 
feladatot. Elkezdtem hozzá járkálni, 
aztán mikor látta, hogy lelkes vagyok, 
és nem tud elzavarni sem, javasolta, 
hogy végezzek el valamilyen iskolát. 
Az 500-asban volt nőiszabó-képzés, 
oda iratkoztam be. Az első csokor-
nyakkendőt Benjáminnál csináltam, 
hisz nála erre volt szükség többek 

között, illetve ez volt a legegyszerűbb 
művelet, amit szinte először megta-
nított nekem. Mivel leginkább fekete 
és sötétkék anyagokkal dolgoztunk 
kizárólag, eszembe jutott, hogy mi 
lenne, ha színesebb darabok is szület-
nének. Azóta a szuperhősöstől kezdve, 
a karácsonyi mintáson át, egészen a 
menyecskeruha maradék anyagából 
készítettig, mindenféle megtalálható a 
repertoárban.
– Milyen alkalmakra készülnek a kie-

gészítők és kik a megrendelők?
– Sokan választják esküvőre, de 
más ünnepi alkalmakra is a márkát.  
A hétköznapokban persze keveseb-
ben hordanak csokornyakkendőt, de 
ilyen is előfordul. A legtöbbször nők 
írnak nekem, hogy a párjuknak ked-
veskedjenek. De a hölgyek maguknak, 
gyermeküknek, házi kedvencüknek is 
rendelnek. Illetve szetteket is készítek: 
díszzsebkendők, hajba valók, kitűzők 
is kérhetők például. Szerencsére sok 
ember van, aki előnyben részesíti a 
magyar tervezők alkotásait a sorozat-
gyártott dolgokkal szemben. Én is így 
teszek egyébként, épp most vásároltam 
például új pénztárcát, mikor is fontos 
szempont volt, hogy helyi termék le-
gyen. Az interjúhelyszín kiválasztása-
kor is azt kértem, hogy ne egy külföldi 
franchise-hoz tartozó kávézóba üljünk 
be. Ez az ohBoy mögötti filozófia is: ha 
valaki pécsi, lehetőleg vegye a helyi, 
megbízható forrásból származó árut. 

Nagyon egyetértek a 
mondással, mi szerint 

gondolkodj globálisan, 
cselekedj lokálisan!

– Honnan a név?
– Eredetileg ketten kezdtünk bele a 
vállalkozásba, a partnerem találta ki 
a nevet. Mikor a barátaim először 
hallották, azt mondták, egyértelműen 
a bólyi származásom miatt jöhetett 

ez a kissé áthallásos márkanév. Rájuk 
hagytam, holott nekem eszembe se 
jutott.
– Mikor lett fontos az upcycling, tehát 

az értéknövelő újrahasznosítás, és 
miért? 

– Az elején nem volt ennyire tudatos 
a dolog, egész egyszerűen drága ahhoz 
anyagot venni egy méteráruboltban, 
hogy csak próbálkozzon az ember. 
Akkor elmentem egy turkálóba és be-
szereztem egy-két olyan ruhadarabot, 
ami megfelelőnek tűnt a célra. Így 
kezdődött a dolog. Az újrahasznosítás 
egyébként azóta abszolút a minden-
napjaim részévé vált. Anno anyukám-
mal jártunk turiba, azóta is imádom és 
a legtöbb cuccom secondhand-bolt-
ból van. Persze az is fontos, hogy így 
egyedibb mintázatú anyagokhoz tu-
dok hozzájutni. Arra is figyelek, hogy 
lehetőleg ne legyen két ugyanolyan 
nyakkendő. Ha egy nagyobb szövetből 
több is kijön, akkor is úgy okoskodom, 
hogy például más színnel kombinálva 
készítem el a hasonló, de részleteiben 
mégis más-más darabokat.
– Milyen minták a legjellemzőbbek, il-

letve mit kell tudni a nyakkendőkről?
– Nagyon különböző. Vannak, akik 
inkább a hagyományos színeket és 
mintákat kedvelik, de olyanok is, akik 
bevállalnak valami bohém stílusút. 
A nyakkendőim nagy része pamut-
ból vagy más, természetes szövetből 
van, de előfordulnak azért szintetikus 
anyagok is. Az is változó, hogy milyen 
fazont részesítenek előnyben. Minde-
gyik tépőzárral rögzíthető, ez a legsta-
bilabb megoldás tudtommal.
– Mennyi idő elkészíteni egy-egy da-

rabot, hogyan lehet összeegyeztetni 
főállással?

– Ha mindenem megvan hozzá, 
gyorsan megvan, körülbelül 20 perc. 
Amennyiben nincs a kívánság telje-
sítéséhez szükséges anyagom, akkor 
persze tovább is tart, de igyekszem 
minden kérést teljesíteni. Kéméndi 
Tamás harmonikaművésznek például 

régóta tartozom, de eddig egyszerűen 
nem találtam harmonikamintás ru-
hadarabot. Németországban lakunk 
jelenleg, a vállalkozást munka mellett 
is tudtam csinálni, most pedig otthon 
vagyok gyesen és szerencsére a kisfiam 
nagyon jó baba, így nem állt meg to-
vábbra sem a gyártás.
– A vásárlók visszajelzései milyenek?
– Eddig csak pozitív üzeneteket kap-
tam szerencsére. Nagyon élvezem, mi-
kor a rendelés során kicsit beszélgetek 
a vásárlóval, hiszen tudnom kell, mi-
lyen fazonra, mintára gondolt, milyen 
alkalomra veszi a terméket, mi az ér-
deklődési köre. Ilyenkor valamennyire 
meg is ismerem őket. Annak örülök 
legjobban, mikor például egy-egy es-
küvő után küldenek képet is. Most 
karácsonykor is volt egy nagyon ked-
ves történet: egy hölgy azzal keresett 
meg, hogy a férje méretben már nem 
passzoló kedvenc zakójából készítsek 
nekik családi szettet: így varrtam az 
úrnak és a kisfiúknak csokornyakken-
dőt, a feleségnek és a kislánynak pedig 
hajdíszt. Nagy volt az öröm.
– Hogy működik a megrendelés? 
– Pécsett a Coollab üzletben lehet kap-
ni a csokornyakkendőket, rendelni 
pedig a honlapon keresztül, de a kö-
zösségi médiaoldalaimon is várom az 
üzeneteket. Ahogy mondtam, egyedi 
kéréseket is tudok teljesíteni, ha találok 
hozzájuk megfelelő anyagot. Fontos 
megadni a nyakkörméretet, valamint 
azt is, ha például konkrét elképzelés 
van. Mondjuk, ha nem csak madaras, 
hanem azon belül flamingóminta len-
ne a kívánság.
– Mik a jövőbeli tervek, hagyományos 

nyakkendők is készülnek majd?
– Nem, azt nagyon nehéz lenne az up-
cycling jegyében megvalósítani, mert 
sok anyagra van szükség hozzá és rá-
adásul olyan módon kell szabni, hogy 
lenne nem felhasználható hulladék-
szövet. Egyelőre maradok a csokor-
nyakkendőknél, díszzsebkendőknél, 
csatoknál, hajgumiknál.

Menő, egyedi és környezetbarát ez a pécsi nyakkendő

Békési DóraBékési Dóra

Újrahasznosított anyagokból készülnek a nyakkendők Újrahasznosított anyagokból készülnek a nyakkendők 
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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

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
A Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § 
alapján a Kertvárosi Óvoda Melinda Utcai Tagóvodája belső pályázatot ír 
ki tagóvoda vezető (magasabb vezető) munkakör betöltésére.

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

A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.

A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre, 
2022. június 1. – 2027. július 31-ig szól.

A munkavégzés helye: Baranya megye, 7632 Pécs, Melinda utca 3.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges 
feladatok: szervezi, irányítja, ellenőrzi a tagóvodában folyó nevelő-oktató 
munkát, tanügyi feladatokat és a tagóvodában dolgozók feladatellátását. 
Biztosítja az alapdokumentumok szerinti szakszerű és törvényes műkö-
dést, együttműködik a központi óvodával, adminisztrál, adatot szolgáltat.

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

Pályázati feltételek:
• főiskola, szakvizsgázott pedagógus, közoktatási vezető szakképzettség,
• vezetői tapasztalattal rendelkezők előnyben – legalább 5 év feletti szak-

mai tapasztalat,
• felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
• magyar állampolgárság, büntetlen előélet, felelős cselekvőképesség, 

foglalkozás-egészségügyi alkalmasság.

Elvárt kompetenciák: magas fokú kommunikációs és együttműködési 
készség, szakmai elhivatottság, konfliktuskezelés.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: a pályázó szak-
mai önéletrajza, vezetési programja, iskolai végzettségét igazoló dokumen-
tumok másolata, a pályázó nyilatkozata arról, hogy hozzájárul a személyes 
adatainak a pályázattal kapcsolatos kezeléséhez, továbbításához.

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

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. május 10.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Weizer Józsefné 
intézményvezető nyújt, a 0672/438-371-es telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja: Postai úton, a pályázatnak a Kert-
városi Óvoda - Pécs címére történő megküldésével (7632 Pécs, Testvér-
városok tere 1–3.). Kérik a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban 
szereplő azonosító számot: V/38-1/2022, valamint a munkakör megneve-
zését: tagóvoda vezető. Elektronikus úton Weizer Józsefné intézményvezető 
részére a munkaugy.kertvarosiovoda@gmail.com e-mail-címen keresztül.

A pályázat elbírálásának módja, rendje: az intézmény vezetője dönt a 
törvényben előírtaknak megfelelően a vélemények összegzését követően.

A pályázat elbírálásának határideje: 2022. május 13.

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

Álláspályázat

Állandó véradási lehetőség: Pécsi Regionális 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 in-
gyenes parkolási lehetőséget biztosítanak az intézmény udvarában.

Véradási időpont: hétfő: 8:00–17.00; kedd, szerda: 8.00–15.00

A pécsi vérellátó központban április 14-én 8.00–17.30 között húsvéti vé-
radást rendeznek. A véradókat köszönetképpen ezen a napon húsvéti ka-
láccsal lepik meg, mellyel szeretnének hozzájárulni az ünnepi asztalukhoz.

A véradók adománya a betegek számára 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! Az intézetek nyitva vannak, a véradások helyszínei 
biztonságosak, ügyelnek mindenki egészségére.

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

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

Véradás április 11–14. 
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A kutyatartás szabályainak ismerte-
tésén túl több más témában is ki-

emelt ellenőrzést tartanak áprilisban.

 l PécsMa.hu
Különböző témákban tart kiemelt elle-
nőrzéseket a Pécsi Közterület-felügye-
let áprilisban. A fókusz a kutyatartás 
szabályainak ismertetésén és ellenőr-
zésén lesz – közölte az önkormányzat.

– Több időpontban tartunk fórumot 
a kutyatulajdonosok számára április-
ban pécsi futtatóknál. Célunk, hogy 
felfrissítsük a gazdik ismereteit az 
ebtartásra vonatkozó szabályokról. 
Elsősorban a pórázhasználatra és a 
köztisztasági szabályok betartására, 
vagyis a kutyaürülék összegyűjtésé-
re vonatkozó előírásokat szeretnénk 
átismételni a számukra. Ezek a ta-

lálkozók ugyanakkor arra is remek 
lehetőséget kínálnak, hogy a ku-
tyatulajdonosok megosszák velünk 
problémáikat, és közös gondolkodás 
induljon azok megoldásáról – foglalta 
össze Märcz János, a Pécsi Közterü-
let-felügyelet vezetője. A kutyatartás 

szabályainak ismertetésén túl több 
más témában is kiemelt ellenőrzést 
tartanak áprilisban. A közterületi 
szeszesital-fogyasztás, a köztisztaság, 
a parkolás és a behajtási engedélyek 
szabályait is fokozottan ellenőrzik a 
hónap folyamán.

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.

A közvetlen eléréshez használja ezt a QR-kódot!

Az ingatlanra kizárólag elektronikus úton lehetséges árverezni.

Az elektronikus árverésre történő regisztráció módja: az on-
line aukció meghívásos alapon történik. Az aukcióra történő 
jelentkezés esetén, valamint az ingatlannal kapcsolatos doku-

mentációval kapcsolatban keresse a Pécsi Vagyonhasznosító Zrt. munkatár-
sát, 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 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 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 
biztosítékot a nyertes részére az vételár összegébe beszámítják, egyéb esetben 
visszautalják. Az ajánlati biztosíték a nyertes pályázó részére nem jár vissza, 
amennyiben az érdekkörében felmerülő okra hivatkozással a szerződéskötés-
től 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

Lakossági fórumokat és ellenőrzéseket tart a közterület-felügyelet egész áprilisban

Az áprilisi kiemelt ellenőrzések részletes programja:
április 12. 15.00–18.00 Szent István tér Behajtási engedélyek

április 12. 15.00–18.00 Flórián tér Behajtási engedélyek

április 19. 9.00–12.00 Meszes – Hősök tere Esővízelvezetők; 
köztisztaság

április 21. 8.00–15.00 Centrum parkoló – 
Belváros Parkolás

április 21. 8.30–16.30 Komlói u. Tom Market Szeszesital-fogyasztás

április 21. 8.00–18.00 Nagyvárad u. Tom Market Szeszesital-fogyasztás

április 24. 8.00–12.00 Vásártér Parkolás

április 26. 18.00–20.00 Megyeri tér Kutyafuttatók – fórum

április 26. 18.00–20.00 Rókus domb Kutyafuttatók – fórum

április 29. 18.00–20.00 Szaturnusz u. Kutyafuttatók – fórum

április 29. 18.00–20.00 Melinda park Kutyafuttatók – fórumA kutyatartás szabályait is ismertetikA kutyatartás szabályait is ismertetik
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LAKÁS

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.

Belváros peremén felújított, 70 nm lakás 
eladó/kiadó. Telefon: 06/20/315-0509
Eladó lakást keresek Kertvárosban. 
Telefon: 06/70/318-4000
Mecseken 80 nm lakás eladó. 
Telefon: 06/70/318-4000
Eladó belvárosi lakást keresek. 
Telefon: 72/214-066

Eladó ingatlanokat keresünk 
ügyfeleink részére!

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

Lakás – értékbecslés. Telefon: 
06/70/318-4000
Eladó belvárosi lakást keresek. 
Telefon: 72/214-066
Mezőszél utcában lakás eladó 10/VII. 
emelet. Telefon: 06/70/318-4000
Eladó lakást keresek az egyetemvárosban. 
Telefon: 06/70/304-8038
Kertvárosi, 2 szobás, erkélyes panellakás. 
Ár: 20,9 MFt. Telefon: 06/30/929-9180
Varsány utcában, kétszobás, 47 nm-es, 
felújított, VIII. emeleti lakás 
szigetelt házban. Ár: 24,5 MFt. 
Telefon: 06/70/608-5029
47 nm-es, 1,5 szobás, Őz utcai 
lakás eladó. Irányár: 31,4 MFt. 
Telefon: 06/30/906-7323

Kodály Zoltán utcai, 54 nm-es, 
felújított, 2 szobás lakás eladó. Ár: 
32,3 MFt. Telefon: 06/30/906-7323
Árkádnál csendes belső udvari lakás 
eladó. A felújítást megkezdték, akár 
2 garzon kialakítható. Kb. 50 nm. Iár: 
19,9 MFt. Telefon: 06/30/237-5932
Eladó Ürögi út elején, 140 nm-es, jó 
állapotú, szép panorámás lakás garázzsal. 
Ár: 68 MFt. Telefon: 06/20437-3066
Belvárosi, 36 nm-es, két félszobás+ 
16 nm-es fedett teraszos, önkormányzati 
lakásom nagyobbra cserélném. 
Telefon: 06/30/879-9987

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

Harkány központjában 78 nm-es, 
felújítandó lakóház, melléképületekkel. 
Irányár: 12,3 MFt. 
Telefon: 06/70/608-5029
Belváros, egyetem közeli, 120 nm-es 
lakóház, megkezdett 3 lakásos átépítéssel, 
díszkerttel, látvány pincével. Ár: 64 MFt. 
Telefon: 06/70/608-5029

Orfűn, Pécsi tó közelében, 50 nm-es, 
lakható hétvégi ház 400 nm területtel, 
pincével. Irányár: 24,7 MFt. 
Telefon: 06/70/608-5029
Ispitaalján, 3 lakásos lakóház, 
kerttel, garázzsal és melléképülettel 
/38 nm, 47 nm, 110 nm/. Irányár: 
55 MFt. Telefon: 06/70/608-5029
Nagykozárban, 4 szobás, 100 nm-es, 
felújított lakóház 80 %-os készültséggel, 
2000 nm kerttel. Irányár: 25,5 MFt. 
Telefon: 06/70/608-5029

Bálicsi út fölött 114 nm-es, 
2 szintes, örökpanorámás, 
összközműves családi ház. 

Ár: 49,9 MFt. 
Telefon: 06/30/929-9180

Abaliget központi részén, 80 nm-es, 
3 szobás, részben felújított lakóház, 200 
nm-es melléképülettel, 700 nm 
kerttel. Irányár: 19,9 MFt. Telefon: 
06/70/608-5029
Fehérhegy családi házas részén, 
kétszintes, 7 nm-es, 2,5 szobás, 
kiváló állapotú lakóház kerttel 
és garázzsal. Irányár: 31,5 MFt. 
Telefon: 06/70/608-5029
Kertváros családi házas részén 
180 nm-es, 7 szobás, 2 lakásos /2x90 nm/ 
kiváló lakóház, 480 nm kerttel, 
garázzsal, alagsor+tárolóval. Irányár: 
59,5 MFt. Telefon: 06/70/608-5029
Könyök utcai, 73 nm, galériázott, fiatalos 
ingatlan eladó. Irányár: 22,9 MFt. 
Telefon: 06/30/906-7323

Gyárvárosban 85 nm-es, 3 szobás, 
szigetelt, műanyag nyílászárós családi 
házrész 200 nm saját udvarral, 12 nm 
műhellyel eladó. Iár: 29,7 MFt. 
Telefon: 06/30/906-7323
Kertvárosban 80 nm családi ház, 75 nm 
befejezetlen tetőtérrel, plusz különálló 
37 nm lakrésszel, 750 nm telekkel eladó. 
Irányár: 59,7 MFt. 
Telefon: 06/30/906-7323
Pécsudvardon 950 nm építési telek eladó. 
Irányár: 4,7 MFt. Telefon: 06/30/906-7323
Pogányban 153 nm-es, 4 szobás, konyha-
étkezős családi ház, 40 nm különálló kis 
házzal, pincével, gyümölcsössel eladó. 
Ár: 51,9 MFt. Telefon: 06/30/906-7323
Ispitaalján 2 lakásos, felújítandó 
lakóház eladó 54,9 MFt-os irányáron. 
Telefon: 06/30/237-5932
Nyugati-Kőhíd dűlőben építési 
telkek eladók. 1016 nm-es 11,9 MFt, 
1096 nm-es 12,9 MFt, 2033 nm-es 
17,9 MFt-os irányáron. Közművesítés 
folyamatban, az benne van az 
árban. Telefon: 06/30/237-5932
Forrás Üzletházban 44 nm-es, 
földszinti üzlet eladó 25 MFt-os 
irányáron. Telefon: 06/30/237-5932
Hostel eladó. olivehostel.fw.hu
Pécs, Abaligeti úton jó állapotú, kb. 
45 nm-es ház eladó. Bővítési engedély 
folyamatban. Iár: 16,5 MFt. 
Telefon: 06/70/673-8578
Magyarhertelenden 1300 nm-es 
építési telek eladó. Ár: 8,5 MFt. 
Telefon: 06/30/186-1502
Elcserélném 2 szobás házrészemet 
kisebb lakásra vagy eladnám. Iár: 
16,5 MFt. Telefon: 06/20/367-1564

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: 
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HIRDETÉSFELVÉTELI PONTOK • MELITTA – 7621 Pécs, Citrom u. 2. I. em. – 
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BÉREL-KIAD
Albérletet keresek, minden megoldás 
érdekel. Telefon: 72/214-066
Ügyfeleim részére kiadó lakásokat, családi 
házakat keresek. Telefon: 06/70/318-4000
Pécs-Belvárosban albérlet kiadó. Víz, 
villany külön mért. Komfortos, külön 
bejáratú, egy főnek. Ár: 35 EFt+ 
rezsi. Telefon: 06/20/247-1366
Pécsi, gázfűtéses garzon kiadó. Iár: 
45.000 Ft. Telefon: 06/70/781-7657
Pécsen, családi háznál kiadó szobát 
keresek napi vagy heti fizetéssel. Kerti 
munkát vállalok. Telefon: 06/20/916-8752

ÁLLÁS
Fogorvosi szakasszisztenst keresek pécsi 
rendelőbe. Telefon: 06/20/965-4335
Precíz, megbízható takarítónőt keresek, 
vasalni is kell. Telefon: 06/20/253-4724
Lakásfelújításhoz kivitelezőt keresek 
gyors kezdéssel. Telefon: 06/30/353-9312

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
74 éves férfi pécsi vagy Pécs környéki, 
nem dohányzó hölgyet keres komoly 
kapcsolatra. Telefon: 06/30/498-0198
50% Vénusz társközvetítő. Pécs, Citrom 
u. 2-6. I. em. 5. Telefon: 06/20/287-0135
Megértő hölgyek ismeretségét keresem 
max. 63 éves korig, 158/78 kg, 63 éves 
férfi. Telefon: 06/70/739-2282

SZOLGÁLTATÁS
Szobafestés, mázolás, tapétázás 
fóliázással, bútormozgatással, takarítással, 
anyagbeszerzéssel precíz munka, reális 
áron. Telefon: 06/20/540-9498, 72/453-089
Veszélyes fák szakszerű kivágása 
alpintechnikával, garanciával, 
koronázása, fa beszámítása, hulladék 
elszállítással. Telefon: 06/70/500-7033

NYIROKMASSZÁZS 
EREDMÉNNYEL! 06/20/613-7017

Sövénynyírás, fűnyírás, kaszálás, metszés, 
permetezés, fakivágás, bozótirtás, 
elhanyagolt telkek, kertek teljes körű 
rendbetétele. Telefon: 06/70/500-7033
Redőny akció! 30-50% kedvezménnyel. 
Új műanyag és alumínium redőnyök, 
nyílászárók, szúnyoghálók, reluxa, 
napellenzők, garázskapuk, árnyékolók 
beszerelése, javítás és motoririzálása. 
Nyugdíjasok további kedvezmény! 
D-roll.hu Telefon: 06/30/295-6555
Veszélyes fakivágás, fűnyírás, 
bozótirtás. Telefon: 06/70/508-3308
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
Asztalosmunkák: készítés, javítás, 
zárcsere. Telefon: 06/20/574-9168

SZŐLŐ, GYÜMÖLCSFÁK 
metszését vállalom. 06/20/378-2260

Festés-mázolás korrekt áron. Telefon: 
06/30/697-2416
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
Veszélyes és bármilyen fa 
kivágása, gallyazása garanciával. 
Fiatalítás, fagondozás. Telefon: 
72/213-056, 06/20/339-3645
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

Veszélyes favágás alpin technikával, 
fiatalító vágás, ritkítás, fagondozás. Teljes 
garanciával. Balázs Péter. Telefon: 
06/30/977-1801
Redőnyjavítás garanciával. 
Telefon: 06/30/503-3431

Redőny/szúnyogháló akció! 20-40% 
kedvezménnyel! Hőszigetelt/elektromos 
redőny, reluxa, szalagfüggöny, rovarháló, 
napellenző, harmonikaajtó gyártása/
szerelése/javítása. Nyugdíjasoknak 
kedvezmények! Telefon: 06/30/503-3431
Fák kivágása, metszése, udvar 
rendbetétele és takarítása. 
Telefon: 06/30/553-5036
Tetőszigetelés-, fedés, bádogos, 
lakatosmunka. Telefon: 06/30/390-4577
Kaputelefonok, csengők javítása. 
Telefon: 06/70/244-0400
Törmelék és szemét szállítását 
vállaljuk, házürítést, tereprendezést, 
bozótirtást, bontást, parkettázást. 
Telefon: 06/30/175-3818
Építési és bontási munkálatokat 
vállalok csapatommal: falazás, vakolás, 
térkövezés, betonozás, stb. Garanciás, 
precíz munka. Hívjon bizalommal! 
Kovács Sándor. Telefon: 06/20/419-4879

Lakásfelújítás, kőműves munkák,
hidegburkolást, szobafestést 

vállalunk. 06/30/900-3250

Gurtni csere, faredőny-javítás. Telefon: 
06/30/859-8118
Kádfelújítás. Telefon: 06/70/548-9372
Redőny, szúnyogháló, szalagfüggöny, 
új megrendelések, javítás, gurtni 
csere. Telefon: 06/70/324-5476
Dugulás-elhárítás, vízvezeték-szerelés, 
wc-, mosdó, mosogató, csaptelep javítások 
kiszállási díj nélkül. Szabó Sándor. 
Telefon: 72/444-073, 06/70/310-8435
Fodrász házhoz megy, Ildikó. 
Telefon: 06/70/582-0720
Bontás, kézi-, gépi földmunka. 
Telefon: 06/30/430-0122

Költöztetés reális áron!
06/30/9015-284, 72/251-285

Hidegburkolat, viacolor, betonozás, 
kerítésépítés, teljes körű felújítás, 
gipszkartonozás. Telefon: 06/20/211-0010
Kőműves és bádogos munkát 
(forrasztással) garanciával vállalok. 
Telefon: 06/30/341-3165
Eszter masszőr. Pécs, Megyeri út 
26/1. Telefon: 06/20/471-7628
Fuvarozást és lomtalanítást vállalok. 
Telefon: 06/20/805-5041

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
Szobafestés, mázolás szépen, 
tisztán, bútormozgatással, korrekt 
áron. Telefon: 06/70/625-6592
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

Festést, mázolást vállalok 
rövid határidőn belül. 

06/30/134-9187

Csőtörés elhárítása, víz-, gáz-, fűtés 
szelése, gázkészülékek javítása. Telefon: 
06/30/361-0449
Fürdőkád-felújítás kívánt színben, 
garanciával. Telefon: 06/30/259-7123
Parkettacsiszolás, parkettázás, PVC-
padlózás. Telefon: 06/30/227-7427
Festést-mázolást vállalok rövid határidőn 
belül. Telefon: 06/30/134-9187
Lakásfelújítás, festés, gipszkartonozás, 
komplett fürdőszoba felújítás, teljes 
körű ügyintézéssel. NORBITECH 
Kft. Telefon: 06/30/214-4307
Üvegezés, pótgittelés. Telefon: 
06/30/908-0265

Térkövezés, kerítés, támfal, burkolás, 
betonozás. Telefon: 06/30/430-0122
Lomtalanítást vállalnék vagy 
hagyatékot közös megegyezésre. 
Telefon: 06/20/367-1564
Kőművesmunkák kisebb-nagyobb 
térkövezés, burkolás, szigetelés, azonnali 
kezdéssel. Telefon: 06/70/785-3013

GYÁSZHÍREK
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Burkolás, parkettázás, festés, 
kőművesmunkák, teljes 
házfelújítás azonnali kezdéssel. 
Telefon: 06/70/785-3013

KÖNYVELÉS, ADÓBEVALLÁS
Elmaradt könyvelés pótlása, 

önellenőrzés. 06/20/9332-546

Favágás alpintechnikával, emelőkosárral, 
fűnyírás, bozótirtás, sövénynyírás, 
cégeknek egyéb munkák. Várhelyi. 
Telefon: 06/20/371-7019
Szobafestés, mázolás bútormozgatással, 
takarással, sajátkezű munkavégzés, 
díjmentes árajánlat. Telefon: 
72/425-618, 06/20/989-3906
Cipzárbevarrás, nadrág-, 
szoknyafelvarrás, egyéb. 
Telefon: 06/30/519-0885

VEGYES
Eltartási szerződést kötne pécsi család 
életjáradékkal. Telefon: 06/70/948-9623
Jóslás, rontáslevétel, auraerősítés. 
M. Zsóka Pécs, Citrom u. 2-6. 
I. em. 5. Bejelentkezés előny. 
Telefon: 06/20/287-01-35

Kád, mosdókagyló, zuhanytálca, csempe 
felújítása. Telefon: 06/30/294-0144
Jani bácsi életiskolája Pécs és a 
Baranya megyei I. sz. túlélő bázis, 
hamarosan megkezdi működését. 
Ehhez keresünk önkéntes segítőket, 
nem vezetőket. Megfelelő képességű 
botanikai (erdészeti, gombaismereti) 
tudású előadó(kat). Jelentkezni lehet: 
jhkovacs6@gmail.com email címen.
Ismerjük meg a vadon termő ehető 
növényeket, gombákat, ezek felhasználási 
módjait. Tanuljuk meg az alternatív 
energiafelhasználás módjait. Tanuljuk 
meg az alternatív építési módokat, és 
még sok mást, ami megkönnyíti az 
életünket, és mentesít bennünket a 
pénz használatától. Jelentkezni lehet: 
jhkovacs6@gmail.com címen.
Eladó bel vagy kültéri zártszelvényből 
lépcső 210 cm (magasság), 70 cm széles, 
11 fokos. Telefon: 06/20/923-3944

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

Régi pénzeket, kitüntetéseket,
képeslapokat veszek.

06/20/541-5050

Régiséget, hagyatékot, feleslegessé vált 
tárgyait megvásárolom. Lomtalanítás 
pincétől a padlásig. Lakatos János. Telefon: 
06/70/309-9706
Garázsvásár! Női új és I.o. ruhák 
S-XXXL kiárusítása Pécsett, Árnyas 
Liget 12. Szerda: 9.00-12.00, Csütörtök: 
15.00-18.00 Telefon: 06/20/463-7383
Zsolnay, Herendi és egyéb porcelánokat 
vásárolok magas áron. Aranyat, ezüstöt, 
érméket, festményt, kitüntetést, 
bútort, hagyatékot, agancsot, bizsukat. 
Díjmentes kiszállás, azonnali kp. 
Telefon: 06/20/419-4879
Roncsautó veszek adás-vételivel. 
Telefon: 06/30/430-0122

Színesfémet és ócskavasat veszek, házhoz 
megyek. Telefon: 06/20/805-5041
Hagyatékot, kályhákat, kovácsolt tárgyat 
veszek. Telefon: 06/20/805-5041
Néptánccsoport és népdalkör részére 
vásárolunk: szoknyákat, kendőket, 
felsőket, viseleteket, méteranyagot, 
kiegészítőket. Telefon: 06/30/608-3962
Régiségboltunk árukészletéhez keresünk 
megvételre: Zsolnay, Herendi és egyéb 
porcelánokat, kerámiákat, festményeket, 
bútorokat. Telefon: 06/30/608-3962

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

Nemzetközi elismerésben részesült a világörökségi helyszínek programja
Egy öt országot átfogó, nemzetközi projektben 

vesz részt fogadóintézményként a pécsi Cella 
Septichora Látogatóközpont. A TRAME program 
szereplői középiskolai tanárok, diákok, valamint 
örökségmenedzserek. A projekt fő célja, hogy meg-
mutassa, mit tudnak a kulturális örökségi helyszí-
nek hozzáadni az oktatáshoz. A pécsi helyszínek 
menedzserei által összeállított program most kü-
lönleges elismerésben részesült.

 l PécsMa.hu
A kétéves TRAME projektben olasz, szerb, török, 
lengyel és magyar intézmények vesznek részt. Kül-
detésük, hogy a középiskolás di-
ákok felfedezzék és megértsék a 
kulturális sokszínűség értékét az 
örökségen keresztül – olvasható 
a Zsolnay Örökségkezelő NKft. 
tájékoztatójában.
Mint írják, tavaly minden or-
szág megvalósította pilot prog-
ramját, melynek témája az volt, 
hogy a diákok minél jobban 
megismerjék a migráció és a 
multikulturalizmus jelenségét a 
római kori örökségen keresztül. 
Hazai oldalról a pécsi világörök-
ségi helyszínek szakértői egy 7 
foglalkozásból álló programso-
rozatot dolgoztak ki. A római 
kori örökség nagy inspirációt 
adott a pécsi diákok kreatív al-
kotásaihoz.
A többhetes projekttel párhu-
zamosan egyénileg vagy ki-
sebb-nagyobb csoportokban 
megszülettek a diákok munkái: 
akrilfestmény, 3D-nyomtatott 

Colosseum, a Korsós sírkamra makettje bemutató 
kisfilmmel, TRAME újság és két társasjáték.

A pécsi foglalkozássorozat igazán 
inspiráló volt a többi partnerország 

képviselői számára.

A résztvevők közül a magyar mintát emelték ki, és a 
következő év cserediákprogram közös küldetésének 
a pécsi társasjáték továbbfejlesztését jelölték ki közös 
kreatív munkának.
Így az idei, második évben cserediákprogramok zajla-
nak, melyeknek első állomása Szerbia volt. A diákok 

ott közös műhelyfoglalkozások során fejlesztették a 
társasjáték koncepcióját. A tervük olyan társasjáték 
létrehozása, amelyben a Római Birodalom térképén 
jelölt római kori vízen és szárazföldön ívelő utak 
mentén küldetéseket valósítanak meg a kor személyei. 
Kidolgozták a tábla, a kártyák és a karakterek grafiká-
ját, sőt, pár karaktert már agyagból is megformáltak.
A csereprogram következő állomása Pécs, a nemzet-
közi esemény fő bázisa a Cella Septichora Látoga-
tóközpont lesz április 4–8. között. A terv a diákok 
ötletének megvalósítása, átállni kézműves változat-
ról digitális formára, hogy nyomtatható társasjáték 
szülessen – zárul a ZSÖK közleménye.
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