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Maratoni vitákat és egy piros lapot hozott a húsvét utáni közgyűlés 
A választások utáni első közgyűlés 

több mint 30 előterjesztése kö-
zött nagyon sok pusztán technikai 
jellegű ügy volt, de ez nem gátolta 
meg a helyi politikusokat a kemény 
csörtékben. Cikkünkben a legfonto-
sabb vitákat foglaljuk össze, a teljes 
közvetítésünket a PécsMa.hu oldalon 
találják.

 l Pernecker Dávid
Az április 19-ei közgyűlést Péterffy 
Attila polgármester nyitotta meg, 
utána egyből Hoppál Péter fideszes 
parlamenti képviselő szólalt fel. A pol-
gármesternek szóló beszédében úgy 
fogalmazott, hogy a pécsiek jelentős 
hányada a választáson Péterffy Attila 
és Márki-Zay Péter ellen szavazott, ezt 
pedig a városvezetőnek mérlegelnie 
kell, majd beszéde végén felmutatott 
egy piros lapot a polgármesternek „a 
pécsiek üzeneteként” és felszólította, 
hogy kérjen bocsánatot a városban 
élőktől az elmúlt két és fél évért. Pé-
terffy Attila erre úgy reagált, hogy áp-
rilis 3-án nem polgármester-választás 
volt. „Tök jó, hogy a körtét a villany-
körtével hasonlítja össze, de persze le-
het ferdíteni az igazságon” – fogalma-
zott. Mint mondta, a pécsieknek meg 
tudja ígérni, hogy olyan hibát biztosan 
nem fog többet elkövetni, mint példá-
ul azt, hogy Hoppál ajándékba adott 
könyvét nyilvánosan elfogadja. 

Az ülésen egyértelműen 
a Pécsi Építési Szabályzat 

módosításával 
kapcsolatban kerekedett a 

legnagyobb vita. 

Péterffy Attila ismertette az előter-
jesztést. Mint mondta, a széles körű 
társadalmi egyeztetés eredményeként 
beérkező közel 400 javaslat nagy ré-
szét sikerült figyelembe venni az új 
szabályzat megalkotása során. A mó-
dosítás célja többek között az, hogy 
megóvják a város zöldfelületeit és 

igazodjanak a lakók igényeihez. Kő-
vári János (ÖPE-KDNP) szerint a me-
csekoldali kis dűlőutak szélesítésével 
kapcsolatos fejlesztések lehetőségeinek 
vizsgálata és megfogalmazása nélkül 
nem lehet elfogadni a módosított sza-
bályzatot. A cél szerinte a Mecsekoldal 
beépítésének csökkentése kell, hogy 
legyen. Az új vásárcsarnok mellé, a 
régi csarnok helyére tervezett szállo-
da építési tervéről is beszélt: úgy véli, 
hogy a pécsiek ellenzik ezt, és inkább 
több parkolót kellene építeni a csarnok 
környékén. Szerinte a Pécsi-víz men-
tén található ipari út céljával szembe 
megy az, hogy a városvezetés ezt a te-
rületet lakóövezetté tenné. Karlovecz 
Zoltán főépítész kiemelte, hogy a Pé-
csi-víz völgyébe (a Tüskésréti úttól és 
az Északmegyer dűlőtől északra fekvő 
területen) tervezett út mentén több 
csomópontot is kialakítanának, úgy, 
hogy ez a jelenlegi ipari terület a bel-
város részévé váljon majd, ezért teszik 
lakóövezetté. 
Ruzsa Csaba alpolgármester kiemel-
te, hogy a Pécsi-víz menti területen 
zöldterületeket, sportlétesítményeket 

is el tud képzelni, de nem szabad el-
felejteni, hogy vannak itt sok száz 
embert foglalkoztató cégek is, akiket 
nem lehet csak úgy elköltöztetni. Az új 
vásárcsarnoknál kialakított parkoló-
szám örökölt helyzet, ugyanakkor nem 
zárkózik el attól, hogy a régi csarnok 
visszabontásával további parkolókat 
alakítsanak ki.
Csizmadia Péter szerint a Pécsi-víz 
menti kelet–nyugati átjáró út koncep-
ciója hibás: nem lesz igény új belváro-
si területre, inkább az ipari forgalmat 
kellene itt fejleszteni. Karlovecz Zoltán 
hangsúlyozta: ha ez a terület egyfajta új 
városligetté tudna válni, az a környé-
ken építhető lakóházak és irodaépüle-
tek értékét jelentősen megemelné. Ez 
egy olyan nagyléptékű fejlesztési irány 
– folytatta –, amiben rengeteg lehető-
ség van: 40 ezer ember költözhet akár 
ide, új óvodák és iskolák is épülhetnek 
itt. Kővári János minderre reagálva el-
mondta, hogy a város beépítése laká-
sokkal nem szolgál fenntarthatósági 
célokat, miközben a pécsieket itt tartó 
gazdasági funkciókat nem fejlesztik. 
Kóbor József (Pécs Jövője – LMP) sze-
rint az nem fog menni, amiért Kővári 
„reklamál”, parkolókat és ipari utakat 
nem lehet összehangolni a zöldterüle-
tek növelésével és a fenntarthatósággal 
– mondta. 
Az Ifjúságpolitikai Koncepció elkészí-
tésével kapcsolatos előterjesztés tár-
gyalásakor robbant ki az április 19-ei 
közgyűlés másik nagy vitája. Zag Gá-
bor alpolgármester ismertette a témát: 
a város 2017-től 2022-ig tartó időszak-
ra vonatkozó, ifjúsági koncepcióját 
idén frissíteni kell, az előzetes számítá-
sok szerint a koncepció elkészítésének 
költsége nettó 2 millió forint. Barkóczi 
Csaba és Berényi Zoltán (ÖPE-KDNP) 
felvetette, hogy miért nem Nemes Ba-
lázs innovációs biztos készíti el a frissí-

tett dokumentumot, miért kell 2 milli-
ót kiadni erre külsős szereplőknek. Zag 
Gábor erre azt válaszolta, hogy a fide-
szes városvezetés ideje alatt is fizettek 
a koncepció kidolgozásáért. Barkóczi: 
akkor nem is volt innovációs biztosa 
a városnak. Péterffy Attila kérésére a 
jelenlévő Nemes Balázs válaszolt az 
ÖPE-s és fideszes képviselőknek. Sze-
rinte ez részükről csak gáncsoskodás, a 
képviselők pedig nem is ismerik a biz-
tos feladatát, amelybe nem tartozik az 
ifjúsági koncepció megalkotása. „Kife-
jezetten vicces, hogy a Fidesz aggódik 
a közpénzért” – mondta. Csizmadia 
Péter reakciója erre az volt, hogy nem 
politikai gyalázkodást szerettek volna 
hallani Nemestől, hanem szakmai ér-
veket. Ruzsa Csaba tisztázta, hogy a 
Nemes Balázs által tető alá hozott és 
koordinált IT HUB-ban 40 innovációs 
céget fognak össze. Berényi ezután azt 
javasolta, hogy Nemes Balázst bízzák 
meg az ifjúsági koncepció frissítésével, 
Kővári pedig felvetette, hogy Nemes 
Balázs saját fizetéséből finanszíroz-
za a projektet. Péterffy Attila: „Az én 
módosító javaslatom pedig az, hogy 
Kővári János tiszteletdíjából finan-
szírozza a projektet, de dedózhatunk 
még egy darabig…” Berényi és Kővári 
módosító javaslatait a közgyűlés eluta-
sította, az előterjesztést és a határozati 
javaslatot pedig elfogadták.
A több mint 8 órán keresztül tartó ülés 
Berényi Zoltán kérdéseivel ért véget.  
A képviselő többek között rákérdezett 
a Pécsi Hírek választásokat követő 
megjelenésére: visszaáll-e kétheti meg-
jelenésre vagy még ritkábban jelenik-e 
majd meg. 

Péterffy Attila: „a Pécsi Hírek 
köszöni, jól van, folytatja a 

megjelenését”.

Péterffy Attila nyitotta meg az üléstPéterffy Attila nyitotta meg az ülést

Hoppál Péter és Keresztes László LórántHoppál Péter és Keresztes László Lóránt
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Megkötötték a szerződést, év végén 
érkezik a nyolc új elektromos busz

A közelmúltban lezárult sikeres közbeszerzés után április 20-án a 
Tüke Busz Zrt. aláírta a szerződést az Omnibus Hungária Kft.-vel a 

nyolc új Mercedes-Benz e-busz megvásárlásáról. Novemberben talán 
már forgalomba is állhatnak.

 l Szakács Miklós
A Tüke Busz Zrt. igazgatóságának elnöke, Bánkuti István írta alá az új elek- 
tromos buszok megvásárlásáról szóló szerződést, az erre kiírt közbeszer-
zést megnyerő Omnibus Hungária Kft.-vel és konzorciumi partnerével, az 
ITK Holding Zrt.-vel. A szerződés értelmében a nyertesek 1 milliárd 519 
millió forintért fognak leszállítani a Tüke Busznak 8 darab Mercedes-Benz 
eCitaro elektromos autóbuszt, a tervek szerint még az idei évben.
– Tizenkét méter hosszú, alacsony padlós városi szóló buszok fognak ér-
kezni Pécsre – mondta el az aláírás előtt Uray Dóra, az Ominbus ügyvezető 
igazgatója. – Második generációs, RMC magasfeszültségű akkumulátorok-
kal felszereltek ezek a Mercedesek. Az első generációs akkumulátorokkal 
rendelkező autóbuszokhoz képest ezeknek már sokkal nagyobb a hatótáv-
ja. Teljes körű vevőszolgálatot és alkatrészellátást biztosítunk a Tüke Busz 
számára, és maximális terméktámogatást nyújtunk az eCitarok mellé. Kon-
zorciumi partnerünkkel, az ITK Holdinggal töltőállomások kiépítésével 
együtt vállalkoztunk a buszok leszállítására.
Az ITK a töltőállomások mellett az utastájékoztató rendszerek kiépítését 
végzi majd el, integrálva azt a Tüke Busz rendszeréhez. 

Az új Mercedesek a legmagasabb utaskomfortot 
biztosítják a pécsi utazóközönségnek.

– A cég életében azért nagyon fontos ez a nyolc új busz, mert a gépjár-
műparkunk elavult, sok-sok karbantartásra és javításra van kárhoztatva 
– mondta el lapunknak Bánkuti István, a Tüke Busz első embere. – A Mer-
cedesek a legmodernebb technológiával felszereltek, de nem csak modern, 
hanem környezetbarát technológiát is hoznak a városba. Ráadásul ezzel 18 
darabra fog nőni az elektromos hajtású buszaink száma, ami a jelenleg futó 
állományunk 15 százalékát jelenti.
Az eseményen az is elhangzott, hogy a Mercedes mannheimi gyárában vár-
hatóan október végén készülnek majd el az új buszok, azok novemberben 
már Pécsett is lehetnek, így legkésőbb decemberben forgalomba is állhat-
nak a Tüke Busz flottájában.

Kecskét és lámát etetni, simogatni? Naná! 

Több éve tart a pécsi állatkert és a BuszRent Kft. közötti hosszú és 
eredményes együttműködés, melynek újabb állomásához érkeztek a 

partnerek április 22-én, a Föld napján. A személyszállító cégnek hála a 
zoo látogatói újfajta csemegével kedveskedhetnek kedvenc patásaiknak. 
Lapunk ott volt, mikor első alkalommal kóstolhatták meg a lámák és kecs-
kék a finomságot. 

 l PécsMa.hu
Az együttműködésnek hála megújult a kecskék és lámák számára ínycsiklan-
dozó falatokat tartalmazó zoocsemege dizájnja – melyet ezután is papírzacs-
kóban vásárolhatnak meg a látogatók, hogy abból se legyen probléma, ha a 
torkos állatok véletlenül a csomagolásból is bekapnak egy keveset, hiszen ezt 
meg tudják emészteni. További újdonság, hogy a lámák is újra beálltak az 
etethető lakók sorába.

Így már nem csak az állatsimogatóba 
érdemes vinni a nyalánkságból. 

Andricz Bertold, az állatkert ügyvezetője és a több mint 20 éves tapasztalattal 
rendelkező személyszállító cég tulajdonosa, Kölbl Zoltán az együttműködési 
megállapodás aláírása után sajtótájékoztatót tartott. Ezen elhangzott, hogy a 
kooperáció célja elsősorban a fiatal generáció élményközpontú nevelésének 
támogatása, hiszen az, hogy nem csak a kifutót nézhetik, de meg is érinthe-
tik és saját kezükből etethetik a zoo lakóit, olyan tapasztalat a gyerekeknek, 
melyet jó eséllyel sosem felejtenek el. Ez pedig hosszú távon hozzájárulhat a 
környezettudatosság kialakulásához – tették hozzá az eseményen.
Természetesen nem csak beszéltek az új külsőt kapott csemegéről, hanem 
meg is etették azzal az állatsimogatóban és a frissen elkészült lámaudvar-
ban élő patás jószágokat. Azt is megtudtuk, hogy ez utóbbi később átalakul 
majd, hogy még ideálisabb körülmények között találkozhassanak a vendégek 
a szépséges szőrmókokkal.

Andricz BertoldAndricz Bertold
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Szeptemberben elfoglalhatják az új laktanyát Pécs tűzoltói
Tavaly indult el a pályázati forrásból, közel 6 

milliárd forintból megvalósuló pécsi beruházás, 
mely két új tűzoltólaktanya építését foglalja ma-
gába. A munka lassan a végéhez közelít, így saj-
tónyilvános bejárást tartottak az egyik épületben. 

 l PécsMa.hu
Az egyik objektum az Engel János József utcában 
– az eddigi laktanya mellett –, a másik a Tüzér 
utca és a Megyeri út csomópontjában épül meg. 
Ez utóbbit nézhettük meg április 21-én. Mint ki-
derült, a laktanya működési területéhez tartozik 
majd Pécs nyugati és déli része, és további 27 te-
lepülés. Ide a pécsi katasztrófavédelmi kirendelt-

ség és a hivatásos tűzoltó-parancsnokság egy ré-
sze költözik, két gépjárműfecskendő, egy műszaki 
mentőszer és egy magasból mentő is kap helyet. 
A földszinten négy szerállás, hírközpont és több 
technikai helyiség épül, ezek fölött alakítják ki a 
tűzoltók 24 órás szolgálatához szükséges szobákat. 
A második emelet a kirendeltség székhelye lesz, 
elsősorban irodáknak ad helyet. A teljes projekt 
5,994 milliárd forint vissza nem térítendő támo-
gatásból valósul meg.
A sajtónyilvános bejáráson Vetusinszki Balázs pécsi 
kirendeltségvezető és Sárkány Sándor hivatalvezető 
kalauzolta a média képviselőit az épületben. Mint 
mondták, a tavaly március közepén indult munka 

szeptemberre zárulhat le, akkor már birtokba is sze-
retnék venni a lánglovagok az új laktanyát. 

Azt is elárulták, hogy az Engel János 
József utcában később készül el az 

épülő objektum, a régit pedig részben 
lebontják.

Elhangzott az is, hogy a két új laktanyának hála jóval 
rövidebb lesz a tűzoltók vonulási ideje, vagyis a tü-
zekhez és műszaki mentésekhez is gyorsabban érnek 
majd a helyszínre. Ez körülbelül 120 ezer ember biz-
tonságát garantálja.

A pécsiek dönthetnek ismét 
a közmeghallgatás témájáról
Május 10-én tartja idei közmeghallgatását az önkormányzat. A ren-

dezvény témájáról ezúttal is a pécsiek dönthetnek.

 l PécsMa.hu
A város honlapján közzétett szavazáson három téma közül lehet kiválaszta-
ni azt az egyet, amely a közmeghallgatás kiemelt témaköre lesz. A pécsiek 
így közvetlenül dönthetnek arról, hogy a közlekedés, a lakásgazdálkodási 
koncepció, vagy a hulladékgazdálkodás témaköre kerüljön a közmeghall-
gatás napirendjére – közölte a városháza közleményben.

A szavazás április 30-ig tart. 
Minden pécsi csak egy szavazatot adhat le.

A közmeghallgatást május 10-én, kedden tartja az önkormányzat.
A szavazás a pecs.hu oldalon érhető el.
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Vezetékrekonstrukció a Bálicsi úton: megkezdődtek a júniusig tartó munkák
Teljes útzár mellett kezdődött 

meg a pécsi Bálicsi úton a gázve-
zeték rekonstrukciója az E.ON Dél-du-
nántúli Gázhálózati Zrt. kivitelezé-
sében. A helyszínen jártunk április 
20-án, hogy megnézzük a munkála-
tokat.

 l PécsMa.hu
Amint arról korábban  beszámoltunk, 
a szolgáltató a kivitelezést két szakasz-
ra bontotta, az alábbiak szerint:
I. ütem: április 19. – május 15. (a Báli-
csi út felső szakaszán);
II. ütem: május 16-tól várhatóan júni-
us végéig (Bálicsi út – Angster József 
utca – Donátusi út – Görbe dűlő ke-
reszteződés).

Az első ütemben a munkák teljes út- 
zár mellett zajlanak a Bálicsi út felső 
szakaszán, a gépjárművezetők így ke-
rülőútként az Angster József utca – Ju-
risics Miklós utca – Barbakán körfor-
galom – Kodály Zoltán utca útvonalat 
használhatják.
A második ütemben félpályás útlezá-
rás és a környező utcákban forgalmi-
rend-változások várhatók. Május 16-
tól a tervek szerint júniusig az Angster 
József utca felől a Donátusi út, a Bálicsi 
út és a Görbe dűlő nem lesz megköze-
líthető.

A munkák tehát június 
végéig tartanak.

Ez idő alatt a gyalogosforgalom és az 
épületekbe való bejutás (szintén gya-
logosan) folyamatosan biztosított lesz, 
az E.ON pedig igyekszik lehetővé ten-
ni a garázsok megközelítését.

Változások a közösségi 
közlekedésben
A Tüke Busz Zrt. érintett 37-es, 46-os 
és 47-es járatai terelőútvonalon közle-
kednek – tájékoztatott a vállalat.
37-es vonal Donátus felé: a Gyer-
mekkórház megállóig eredeti útvonal, 
majd Bálicsi út – Xavér utca – Alkot-
mány utcai körforgalom – Kodály Zol-
tán utca – Damjanich utca – Jurisics 
Miklós utca – Angster József utca, az 
Angster József utcától eredeti útvonal. 
Kimaradó megálló: Rodostó utca.
37-es vonal a Főpályaudvar felé: az 
Angster József utcától Jurisics Miklós 
utca – Damjanich utca – Kodály Zol-
tán utca – Alkotmány utcai körforga-
lom – Xavér utca – Bálicsi út – Nyár 
utca, a Gyermekkórház megállótól 
eredeti útvonal. Kimaradó megálló: 
Angster József utca, Rodostó utca.Te-
relő úton megálló: Angster József utca, 
36-os járatok megállója.

46-os és 47-es vonal Bálics, illetve 
Donátus felé: a Kórház térig eredeti 
útvonal, majd Klimó György utca – 
Damjanich utca – Jurisics Miklós utca 
– Angster József utca, az Angster Jó-
zsef utcától eredeti útvonal. Kimaradó 
megálló: Petőfi utca, Alkotmány utca, 
Gyermekkórház, Rodostó utca. Terelő 
úton megálló: Barbakán.
46-os és 47-es vonal a Főpályaud-
var felé: az Angster József utcától Ju-
risics Miklós utca – Damjanich utca 
– Kodály Zoltán utca – Klimó György 
utca – Kórház tér. Kimaradó megál-

ló: Angster József utca, Rodostó utca, 
Gyermekkórház, Sörfőzde, Alkotmány 
utca és Petőfi utca. Terelő úton megál-
ló: Angster József utca, 36-os járatok 
megállója és Barbakán.
Azért, hogy a diákok ne késsenek 
reggel az iskolából, átmeneti intézke-
dést hoztak: munkanapokon a Főpá-
lyaudvarról 6.15-kor, 6.35-kor, 6.55-
kor és 7.20-kor induló, valamint a 
Donátusból 6.33-kor, 6.53-kor, 7.13-
kor és 7.38-kor induló 37-es jelzésű 
járatok a lezárt útszakaszon át is ha-
ladhatnak.

Teljesen megújul idén az Égervölgyi Parkerdő
A Pintér János Parkmegújítási Program kere-

tében idén már a harmadik helyszínen látott 
munkához a Biokom NKft. Égervölgy, Éger-közép-
tető és Éger-tető is meg fog szépülni október vé-
géig.

 l Szakács Miklós
A Hamerli Park és a Balokány után idén már a har-
madik helyszínen indultak el a felújítási munkák 
a Pintér János Parkmegújítási Programban, ezút-
tal az Égervölgyi Parkerdő szépülhet meg. A Bio-
kom munkatársai már dolgoznak is Égervölgyben, 
azonban Meixner Barnától, a városüzemeltetési cég 
ügyvezetőjétől megtudtuk, hogy Éger-középtető és 
Éger-tető sem marad ki a felújításokból.
–  Tavaly indítottuk el a Pintér János programot, 
amelynek keretében azt a célt tűztük ki, hogy éven-
te hat-hét parkot vagy parkerdei területet újítsunk 
meg a városban – mondta el lapunknak Meixner. 
– A  parkerdő teljes területe meg fog szépülni. Rend-
be fogjuk tenni a sétautakat, a tanösvények tábláit is 
felújítjuk, a meglévő padokat, esőbeállókat megsz-
építjük, ha szükséges kicseréljük. Az Égervölgyben 
található kis faházikó is teljesen meg fog újulni, és a 
lakossági igényeknek megfelelően egy pici játszóte-
ret is kialakítanak munkatársaink.
Az is kiderült, hogy Éger-középtetőn focikapukat fog 
kihelyezni a Biokom, Éger-tetőn pedig a játszótéri 
elemeket fogják rendbe hozni, kicserélni. A sétauta-
kon található átjárókat és hidakat is felújítják a kö-
vetkező hónapokban, ahogyan a tűzrakóhelyeket is.

Nagy, hivatalos átadó helyett a kilátogató kirándu-
lók az elkészült új eszközöket folyamatosan vehetik 
majd birtokba, a Biokom tervei szerint pedig október 
végéig minden egyes munkálattal végezni tudnak.  
A munka összköltsége kicsivel több mint 6 millió fo-
rint lesz. Meixner Barna kiemelte, hogy ez gyakorla-
tilag csak az anyagköltséget jelenti, ugyanis az összes 
feladatot a helyszínen a Biokom munkatársai végzik 
majd el, nem kell külön külsős vállalkozót fogadni, 
ezzel pedig nagyon sok pénzt lehet megspórolni.

A Biokom munkatársai tavaly már 
szorgoskodtak Égervölgyben, akkor a tó 

feletti hordalékfogót tisztították meg.

Az Égervölgyben található, igencsak „viseltes” ál-
lapotban lévő wc felújítását már tavaly megkezdte 
a városi cég, hamarosan új nyílászárókat is kaphat, 
majd friss festést.
A terület önkormányzati képviselője, Ágoston And-
rea a kezdetektől lobbizik azért, hogy Égervölgy is 
bekerüljön a Pintér János programba, így érthető 
módon elégedetten konstatálta, hogy elkezdődött a 
munka.
– Az elmúlt években folyamatosan érkeztek hozzám 
az itt lakók, és a kirándulóként ide érkezők jelzései, 
hogy mennyire elhanyagolt a terület – mondta Ágos-
ton Andrea. – A leggyakrabban felmerülő igény egy 
játszótér kialakítása, illetve az illemhely rendbetétele 
volt, ami most végre meg is fog valósulni. Azok a vá-
rosok, amelyek nagy zöldterületekkel rendelkeznek, 

sok pénzt költenek ezek védelmére és gondozására. 
Én úgy látom, hogy Pécsett a Biokom is élen jár eb-
ben, úgyhogy jó kezekben van a projekt.
A képviselő azt is hozzátette még, hogy a további-
akban is várják a lakossági javaslatokat, amelyeket 
a Biokom munkatársai a következő hónapokban 
igyekeznek megvalósítani a munkálatok során. 
Akinek tehát lenne ötlete, mivel lehetne még szeb-
bé varázsolni a parkerdőt, az küldje el javaslatát az  
egervolgy@biokom.hu e-mail-címre.

Teljes útzár lesz az első ütembenTeljes útzár lesz az első ütemben

Sokan várták már ezt!Sokan várták már ezt!
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Szülők, figyelem: kezdődnek a bölcsődei beiratkozások
Egy hónap sincs már a beiratkozásokig! Ezért most mutatunk minden fontos 

információt, és a pécsi intézmények nyílt napjait rövid cikkünkben.

 l PécsMa.hu
Pécs Megyei Jogú Város Kisgyermek Szociális Intézmények Igazgatósága értesíti 
az érdekelt szülőket, hogy a 2022/2023-as nevelési évre beíratást tart május 2-től 
6-ig.

A bölcsődei beíratás 
a következő formában valósul meg:
• online kérelem kitöltésével a következő elérhetőségen:  

forms.gle/NcenT3MpsS85wwQj9
• e-mailben a beiratkozas.kszi@gmail.com címre, vagy
• személyesen, a lakhelyhez legközelebbi intézmény postaládájába bedobott 

levéllel, melyben szerepel,
• melyik a választott bölcsődei intézmény,
• a felvételt kérelmező szülő (törvényes képviselő) neve, 
• lakcíme, 
• elérhetősége (telefonszám, e-mail-cím), 
• a gyermeke neve, 
• tajszáma,
• a gyermek születési ideje, illetve
• hogy a bölcsődei beszoktatást mikor szeretné elkezdeni,
• milyen bölcsődéket jelöl még meg, választási sorrendben.

A Területi Operatív program pályázati forrásából felújításra, korszerűsítésre 
kerülő Cserepedő Bölcsődébe (Ajtósi Dürer u. 1.) előreláthatólag nem tudnak 
gyermeket felvenni a 2022/23. nevelési évben sem, így az alábbi bölcsődei intéz-
ményekbe lehet kérni a kicsi felvételét (a dátum a nyílt napok időpontját jelenti):
• Csoda Bölcsőde – Apáczai körtér 1. (április 26.)
• Fészek Bölcsőde – Gosztonyi Gy. u. 1. (április 25.)
• Hétszínvirág Bölcsőde – Pákolitz I. u. 32. 

• Kicsi Kék Bölcsőde – Német László u. 5/b (április 28.)
• Kiskuckó Bölcsőde – Testvérvárosok tere 3. (április 27.)
• Mandula Bölcsőde – Bornemissza G. u. 3. (április 27.)
• Mezőszél Bölcsőde – Mezőszél u. 2. (április 26.)
• Napsugár Bölcsőde – Budai N. Antal u. 3. (április 29.)
• Törpike Bölcsőde – Siklósi u. 18. (április 29.)
• Zöldliget Bölcsőde – Köztársaság tér 1/1. 
A nyílt napokról további tájékoztatást, információkat az intézményi Face-
book-oldalakon, valamint a kszipecs.hu oldalon nyújtanak az érdeklődő csalá-
dok számára.

Ismét civilek pályázhatnak a Kodály Központ termeire
A pályázatot minden évben a Zsolnay Örökség-

kezelő NKft. írja ki, cél a pécsi civil szervezetek 
segítése azzal, hogy a Kodály Központ helyiségeit 
évente összesen nyolc napra térítésmentesen biz-
tosítsák konferenciák, illetve hangversenyek, kon-
certek szervezéséhez. 

 l PécsMa.hu
Annak érdekében, hogy a pályázó civil szerveze-
tek számára könnyebbé váljon az időbeni tervezés 
és megvalósítás, a lehetőség évente két alkalommal 
áll fenn. A mostani kiírás április 19-én jelent meg, 

a beadási határidő május 16-a lesz, ahol a szeptem-
ber 2-től 2023. június 20-ig tartó időszakra lehet 
majd pályázni. Kunszt Márta, az önkormányzat civil 
tanácsnoka lapunknak ezzel kapcsolatban elmondta: 
a városvezetés fontosnak tartja, hogy Pécs reprezen-
tatív épületének a csodás nagytermét ne csak a Pan-
non Filharmonikusok zenekar, de más szerveződé-
sek is használhassák olykor. 
Emellett az is céljuk, hogy minél több városlakó szá-
mára elérhető legyen egy-egy ottani program. 
Ugyanakkor felhívta rá a figyelmet, elsősorban olyan 
szereplőknek érdemes pályázni, akik meg tudják 

tölteni az ezerfős nézőteret és ki tudják gazdálkod-
ni például a hoszteszszolgálat és a teremüzemeltetés 
költségeit, mivel ezeket a kedvező ajánlat mellett is a 
pályázónak kell állnia.

Néhány fontos információ:
• Pályázatot nyújthatnak be pécsi székhellyel 

bejegyzett civil szervezetek, egyesületek,
• alapítványok, vagy más székhelyen bejegyzett, 

de Pécsett tagszervezettel, telephellyel rendelke-
ző szervezetek, ha a tagszervezet helyben folytat 
tevékenységet.

• Magánszemély civil szervezeten keresztül nyújt-
hatja be pályázatát.

• Nem nyújthatnak be pályázatot gazdasági 
társaságok, közalapítványok, párt által alapított 
alapítványok, párt részvételével létrehozott egye-
sületek, szakszervezetek, munkaadói, munkavál-
lalói és gazdasági érdekképviseleti szervezetek, 
egyházak, továbbá azok a civil szervezetek, 
melyek Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata 
által valamely korábban megítélt támogatásról 
nem, vagy nem szabályszerűen számoltak el, 
vagy az elszámolást az önkormányzat részben 
vagy egészében nem fogadta el, vagy korábbi 
támogatásra vonatkozó visszafizetési kötelezett-
ségük keletkezett.

• Egy szervezet csak egy pályázatot nyújthat be.

A pályázati felhívás már elérhető az önkormányzat 
honlapján.

A legjobb kezekbe kerülnek a picikA legjobb kezekbe kerülnek a picik

Nem csak a Pannon Filharmonikusok használnák a csodás termetNem csak a Pannon Filharmonikusok használnák a csodás termet
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Épül a Seiren üzemcsarnokához vezető bekötőút
Az önkormányzat tavaly bizto-

sította a Pécsre települt japán 
Seiren cégcsoportot, hogy üzem-
csarnokuk megépítését és működé-
sét segíteni fogják az ahhoz vezető 
bekötőút kialakításával. Az utat a 
napokban elkezdték építeni, nemso-
kára pedig el is készül. 

 l Pernecker Dávid
Mint ismert, a japán Seiren vállalat-
csoport tavaly áprilisban jelentette be, 
hogy járműipari textíliát gyártó üze-
met épít Pécsett a Déli Ipari Parkban. 
A hat iparágban érdekelt vállalat 17 
milliárd forintos kiemelt nemzetgaz-
dasági jelentőségű beruházása (ami 
egyébként az Európa Kulturális Fővá-
rosa projekt óta az első ilyen minősí-
tésű önkormányzathoz kötődő beru-
házás) nagy lépés a város gazdasági 
életében, Pécs így ugyanis felkerülhet a 
befektetők nemzetközi térképére, és a 
jelentős beszállítói hálózatokban érde-
kelt cégcsoport további befektetéseket 
vonzhat a városba.
Ahogy azt nemrég megírtuk, az épület 
szerkezetépítése majdhogynem elké-
szült, Ruzsa Csaba, Pécs gazdaságért 
felelős alpolgármestere pedig lapunk-
nak elmondta, hogy a kivitelezők min-
den ütemtervet tartanak, várhatóan 

szeptemberben meg is kezdődhet a 
munka a gyárban. A legújabb fejle-
mények kapcsán az alpolgármester 
felidézte, hogy a városvezetés biztosí-
totta a cég képviselőit arról, hogy töb-
bek között útszélesítéssel, csatlakozási 
pontok kialakításával segíti a 170 em-
bernek munkát adó üzem megépülését 
és működését. A Seiren M60-as sztrá-
dától délre eső 13 hektáros területéhez 
vezető bekötőút építése a napokban 
meg is kezdődött – mondta. 
– A Seirennel kötött megállapodá-
sunknak több része volt. Az ő részük-
ről a munkaerő-felvételen, a gyárépí-
tésen és az egyetemi együttműködések 
megszervezésén volt a hangsúly, mi 
többek között az ipari infrastruktúra 
kialakítására tettünk ígéretet. A bekö-
tőút egy korábbi beszerzés részeként 
most készül el, egészen pontosan a 
dolgozók gyárhoz vezető útját csinál-
juk meg. Mivel a gyár kapacitása az 
előre vártnál várhatóan nagyobb lesz, 
ezért van még pár részlet, amelyeket 
a Magyar Közúttal kell egyeztetnünk, 
többek között azt, hogy a nagyobb ka-
mionforgalmat miként kezeljük majd 
– közölte az alpolgármester.  
Az útépítést végző Strabagtól Fekete 
Tamás kérdésünkre megosztotta, hogy 
a közművek védelembe helyezését már 

elvégezték, jelenleg már az út teljes 
körű kialakítása zajlik (pályaszerkezet-
tel, szegélyekkel, földmunkával). Mint 
mondta, az útépítés határideje május 
elseje, de előreláthatóan április 27-re 
elkészülnek a munkával. 

Az út átadása és forgalomba 
helyezése május végére 

várható. 

Mint ismert, a japán vállalat a beruhá-
zás és az üzemnyitás előkészítésében 

közreműködő munkavállalók felvéte-
lét már tavaly megkezdte, június vé-
gén kezdődtek meg és augusztusban 
fejeződtek be az előkészítő földmun-
kák, idén év elején pedig elindították a 
„termelési vonal” tervezési folyamatát 
is. A város a saját tulajdonában lévő 
utolsó területét is eladta a Seirennek, 
de vizsgálják, hogyan lehetne újabb 
ipari területeket kialakítani. A Déli 
Ipari Parkban jelenleg a japán cégé a 
legnagyobb folyamatban lévő beruhá-
zás.

Készül a dolgozók gyárhoz vezető útjaKészül a dolgozók gyárhoz vezető útja
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Egy fontos kérdőív: 
őrizzük meg Pécs biológiai sokféleségét!

A biológiai sokféleség megőrzését és fenntartható hasznosítását cél-
zó stratégiát, azaz egy természetvédelemre vonatkozó tervet készít 

a pécsi önkormányzat a Herman Ottó Intézet Nonprofit Kft. közreműkö-
désével. A dokumentum megalkotásához egy lakossági kérdőív kitölté-
sével járulhatnak hozzá az itt élők. Szánjunk rá negyed órát!

 l PécsMa.hu
A biológiai sokféleség – ami az élő-
világ változatosságát jelenti – világ-
szinten, és így hazánkban rohamosan 
pusztul, dacára, hogy ennek megléte 
és fennmaradása alapvetően fontos 
az emberi élet feltételeinek, illetve a 
jóllétünk biztosításához.
Gondoljunk csak arra, hogy a bioló-
giai sokféleség az emberi élethez (is) 
elengedhetetlen ökoszisztéma-szolgáltatások (például élelmiszerek, tiszta 
víz és levegő) alapjait teremti meg. Ennek megőrzését és fenntartható hasz-
nosítását különböző léptékű – globális, európai uniós, nemzeti – stratégiák 
célozzák.

Ilyen dokumentum készül most lokális szinten 
városunkra is.

Ehhez a lakosok aktív közreműködését kérik a szervezők, mégpedig egy 
kérdőív kitöltésével, amelynek célja a helyben élők igényeinek és ismerete-
inek minél teljesebb megismerése és figyelembevétele a stratégia megalko-
tása során. A kérdőív kitöltése anonim, legfeljebb 15 percet vesz igénybe.
A kérdőív a PécsMa.hu oldalon, illetve a város honlapján (pecs.hu) is meg-
található és kitölthető május 15-ig.

A háztartásunkban keletkező szer-
ves hulladékkal nem történ-

het jobb dolog a komposztálásnál.  
A komposztálás megannyi előnyét 
és helyes módját a következőkben a 
HungAIRy Life integrált projekt kere-
tén belül ismertetjük.

 l PécsMa.hu
Kezdjük a komposztálás előnyeivel. 
Komposztálással csökkentjük a ház-
tartásunk hulladékmennyiségét, éves 
szinten egy fő 180 kilogramm szerves 
hulladékot juttathat így vissza a termé-
szetes körforgásba (komposztálódás 
során a szerves anyagok oxidálódnak 
és lebomlanak, a folyamat közben pe-
dig szén-dioxid, ásványi anyagok és 
humusz keletkezik). Fontos, hogy a 
szerves hulladék nem kerül az amúgy 
is túlterhelt szeméttelepekre, valamint 
nem égetik el, ennélfogva nem csak 
környezetünkért, hanem a levegő tisz-
taságáért is teszünk (a szén nem a leve-
gőbe, hanem a földbe kerül). Ha pedig 
saját kertünkben, vagy társasházunk 
udvarán komposztálunk, azzal növel-
jük a talaj tápanyagtartalmát, kedvezve 
növényeinknek és a földben élő álla-
toknak. A komposztálással továbbá 
nő a talaj vízraktározó és vízbefoga-
dó képessége, ebből kifolyólag ellen- 

állóbbá válik az éghajlatváltozás hatá-
saival szemben. Arról nem is beszélve, 
hogy kevesebbet kell költenünk így a 
hulladékkezelési díjra és még virág-
földre sem kell pénzt kiadni, hiszen 
magunk állítjuk azt elő.

Milyen anyagok 
komposztálhatók?
Kifejezetten sok mindent tudunk 
komposztálni: konyhai hulladékokat 
(gyümölcs- és zöldségmaradékokat, 
kávézaccot, teafiltert és teafüveket, 
fűszer- és gyógynövényeket, tojás-
héjat), kerti hulladékokat (gallyakat, 
ágakat, fakérget, elhervadt virágokat, 
gyomokat, frissen nyírt füvet, lehullott 
falevelet és gyümölcsöt), de még ke-
zeletlen faanyagokat, papírt, fahamut, 
kartont, hajat és körmöt is (utóbbiakat 
kis mennyiségben, aprítva).   

Milyen anyagok 
nem kerülhetnek a 
komposztládába?
Viszonylag magától értetődő, de étel-
maradékokat, húst, csontokat nem 
komposztálhatunk, ahogy műanyagot, 
szénhamut, üveget, fémet, színes újsá-
got, cigicsikket, pelenkát, különböző 
veszélyes hulladékokat sem (fáradt 
olaj, sütőzsír, vegyszer, festék, elemek). 

Hogyan komposztáljunk?
A komposztálás biológiai lebomlás, 
amelynek során a legfontosabb, hogy 
megfelelő arányban kerüljön a kom-
posztálónkba nitrogénben és szénben 
gazdag szerves hulladék. Ha nincs 
szén és nitrogén, a lebomlásért fele-
lős mikroorganizmusok nem fogják 
tudni elvégezni a munkát és humusz 
helyett egy kupacnyi rothadó, bűzlő 
hulladékot kapunk, amit senki nem 
akarhat. Az aranyszabály az ideális 
komposzthoz: 75 százalék zöldhulla-
dékhoz (zöldség, gyümölcs, fű) adjunk 
25 százalék barnahulladékot (gallyak, 
forgács, mulcs). 
Ha jól csináljuk, azt érezni fogjuk: a 
sikeres komposztálás során hő kelet-

kezik, amit tenyerünkkel ellenőrizhe-
tünk is. 
Ha rohad, penészedik a komposzt (ne 
legyenek illúzióink, ezt is érezni fog-
juk), akkor valószínűleg nem kap elég 
oxigént, ezért lazítani kell a szerkeze-
tén, meg kell mozgatni. A legjobb, ha a 
komposztládát félárnyékos helyre tesz-
szük, hogy ne érje közvetlenül sok nap, 
de ne mossa el az eső sem.
A komposztnak idő kell. A frissebb, 3 
hónapos komposztban még lehetnek 
nem kívánatos, káros anyagok, de a 
kész, 12 hónapos komposzt már töké-
letes a talaj javításához.
A LIFE IP HUNGAIRY (LIFE17 IPE/
HU/000017) projekt az Európai Unió 
LIFE programjának támogatásával 
valósul meg.

A komposztálással mindenki nyer
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Bárhova is megyünk, mindenhol „a 
tavaszba” botlunk: ezernyi szín-

pompás virág ékesíti most Pécset. 
Fotósunk körbejárta a várost, hogy 
önök is gyönyörködhessenek képein 
a pazar szirmok látványában – de az 
még jobb lenne, ha sétálnának egyet, 
hogy élőben is megnézzék mindet!

 lMadarász Eszter
Idén is díszbe öltöztette Pécset a több 
tízezernyi virágzó növény. Ahhoz per-
sze, hogy ilyen mesésen fessen most 
a város, nagy munkákra volt szükség: 
ősszel 22 ezer vásárolt és 26 ezer saját 
kezelésű nárciszt, tulipánt és egyéb 
hagymás évelőt, valamint 24 ezer 
kétnyári palántát ültetett el a Biokom 
NKft. az ágyásokba és edényekbe.
Fotósunk a legvirágosabb helyeket 
keresve nyakába vette a várost, hogy 
megörökítse a színeket, a hangulatot, a 
természet felélénkülését. Íme a virág- 
és tulipánfölddé változott Pécs! 

Elmúlás és megújulás
Nem túlzás talán azt mondani, hogy a 
rövid, de annál káprázatosabb tavaszi 
jelenség, a cseresznyevirágzás bekö-
szöntésére mindig nagyon várnak a 
pécsiek. Sokan látogatnak el ilyenkor 

a temetőbe, hogy megnézzék a rózsa-
szín szirmoktól roskadozó, egymásra 
hajló koronákat. 

Ne késlekedjenek, lehet, 
hogy már csak pár napig 

tart a csoda!

Most még pazar látványt nyújtanak 
a pécsi köztemető japán díszcseresz-
nyéi, szeretteinkre így igazán méltó 
környezetben, a virágok alatt emlékez-
hetünk, melyek maguk is azt üzenik, 
az élet rövid, de szép.
Amint arról a városüzemeltetési vál-
lalat is beszámolt, nemrég a szakem-
berek újabb fákat ültettek a megújuló 
pécsi sírkertben, valamint cseresznye-
fa-csemetéket, szám szerint 50 dara-

bot telepítettek. És már ezek a csöpp-
ségek is hoztak virágokat! Később, ha 
felcseperednek, ők is az emblematikus 
fasor csodálatos ékei lesznek.

Virágvarázs Pécsen
A sok szép tavaszi virág – az illatos 
hunyor, a híres havihegyi man-
dulafa bimbói, a belvárosi tulipá-
nok-nárciszok, – mellett, nemrég 
az Ágoston téri, aztán a Citrom 
utca sarkán, a cukrászda mellett 
viruló japán díszcseresznyefának 
örültünk meg – ágain mintha 
nem is virágok, hanem rózsaszín 
habcsókok csüngenének. Pár hét 
múlva életre kelnek a rózsák, jú-
niusban pedig az egynyáriak csat-
lakoznak a színes csokorhoz – alig 
várjuk!

Kivirult a város, most a legszebb Pécs!
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Hamarosan a pécsi lányok ruhakölteményeiért állhatunk sorba?
Nyugodtan kijelenthetjük: szeretett városunk-

ban rengeteg tehetséges, kreatív, ambiciózus 
ember él, legyen szó az élet bármely területéről. 
Művészet, tudomány, gasztronómia, ipar, sport, 
bármit felsorolhatnánk, amiben egyes pécsiek iga-
zán kimagasló teljesítményt nyújtanak. Lapunk-
ban pedig szívesen mutatunk be helyi lakókat, 
akikre mind büszkék lehetünk. Ezúttal egy olyan 
párossal találkoztunk, akik fiatal koruk ellenére 
nagyszabású üzlettervvel rukkoltak elő: Orbán 
Réka és Klátyik Debóra saját ruhamárkája, a Ser-
pente nemsokára debütál a nagyközönség előtt. 

 lMatoricz Tekla
A két fiatal nő körülbelül egy éve, pályázat segítsé-
gével indította el saját vállalkozását. Mint kiderült, 
Orbán Réka – habár pénzügyi végzettsége van és 
jelenleg is közgazdaságtant tanul, így nem volt sok 
köze korábban a divathoz – egészen kicsi kora óta ra-
jong az egyedi ruhákért, édesapja varrt neki rengeteg 
kislányruhát. Hozzátette, anyukája ízlése is remek és 
mindig nagyon csinos, így a családban volt kitől el-
lesnie a stílust. Mikor eldöntötte, hogy megvalósítja 
álmát és tervezésre adja a fejét, véletlenül találkozott 
össze a Pécsett keramikusi, majd Budapesten divat- 
és jelmeztervezői iskolákat is végzett Klátyik De-
bórával, aki azonnal lelkesedett az ötletért. 

Azóta pedig nem csak üzlettársak, jó 
barátnők 
is lettek.

Elhangzott, hogy a kooperációban az ötletelés alap-
vetően közös, ahogy a döntéshozatal is, de a tervezési 
és kivitelezési folyamatokért Debóra, az üzleti, pénz-
ügyi és vezetési feladatokért Réka felel, tehát közö-
sen tervezik meg a teljes mértékben egyedi dolgokat, 
majd a rajzok alapján egy-egy mintadarabot saját 
maguk készítenek el, a projekt ezután átkerül a var-

rodába, ahol magas minőségben kivitelezik. Azt is 
elárulták, hogy jövőbeli terveik között táskakészítés 
is szerepel a mind alkalmi, mind az utcai, lezser stí-
lusú ruhák mellett. Lapunknak továbbá elmondták, 
szakmai elveik között a legfontosabb, hogy az általuk 
készített darabok minden korú, alkatú, stílusú hölgy 
számára elérhetők és viselhetők legyenek.
– Víziónk szerint a „Serpente nő” értéket képvisel, 
belső erőt és magabiztosságot sugároz az időtlen ru-
hákon keresztül, ezek segítségével. A tömeggyártású 
konfekcióval szemben, ahol a nőknek sokszor azzal 
kell szembesülniük, hogy a méretüknek megfelelő 
öltözék nem áll tökéletesen rajtuk, mi ügyelünk arra, 
hogy kollekcióink darabjai bárkin jól mutassanak. 
Praktikus, kényelmes, modern, de klasszikus szabá-
sú ruhákról van szó, akár hétköznapi, de üzleti vagy 
alkalmi viseletnek is beillenek. Azt is szeretnénk, ha 
a jó minőségű anyagoknak hála sokáig hordhatók 
lennének, akár generációkon át, hiszen mi is örö-
költünk anyáinktól, nagymamáinktól – mondták el 
a tervezők.
Mindemellett szándékukban áll, hogy környezet-
barát, megbízható forrásból származó anyagokkal 
dolgozzanak, mint kiderült. Elárulták, bár a magyar 
piacon nem mindig könnyű partnereket találni, 
igyekeznek a külföldről megrendelt szövetek mellett 
helyi árut is beszerezni.
Kérdésünkre kifejtették, hogy a márkanéven sokáig 
törték a fejüket, míg végül az angol nyelvben a kí-
gyóra használt egyik kifejezés, a serpent mellett dön-
töttek – a közismertebb snake helyett. 

Hogy miért, 
annak több oka is volt. 

Egyrészt fontosnak tartották, hogy olyan dologról 
nevezzék el brandjüket, amely a világ minden tá-
ján megtalálható: vízben, föld alatt és felett, fákon. 
Emellett azért esett erre a választás, mert a jó és go-
nosz közötti egyensúlyt szimbolizáló állat üzenetét 
hordozó mítoszokat, mondákat fogják kollekcióik-
kal elmesélni, időtlen értékeikből merítkezve, a régi 
értékekhez visszanyúlva.
Pécsett első alkalommal május 8-án nézheti meg a 
nagyközönség a ruhákat, méghozzá egy délután 3 
órakor kezdődő bemutató keretében, melyet a tety-
tyei romoknál tartanak az alkotók. Itt elsősorban a 

sivatagokban fellelhető színek, mint bézs, rozsda-
barna és babakék fognak megjelenni a kollekcióban. 
Meglepetésekben sem lesz hiány: nem csak a bájos 
külső helyszín, a csak erre az alkalomra íródott zene, 
valamint egy profi balerina közreműködése miatt 
rendkívüli az esemény. A „természetes kifutón” vo-
nuló nők között hivatásos modell is akad majd, de 
legtöbbjük teljesen más foglalkozású, különböző 
korú és alkatú helyi hölgy lesz. A programot tovább 
színesíti, hogy az érdeklődők egy szintén pécsi pék-
ség finomságait kóstolhatják meg, miközben gyö-
nyörködnek a ruhákban.
A vállalkozás honlapja és Facebook-oldala jelenleg 
is készül, a későbbiekben főleg online rendelésre lesz 
lehetőség, méghozzá néhány nap alatt kiszállítha-
tó konfekcióméret mellett pár hét alatt elkészített, 
egyedi darabokhoz is hozzájuthatnak majd a vásár-
lók.

Május 8-án bárki megnézheti az egyedi darabokatMájus 8-án bárki megnézheti az egyedi darabokat

Orbán RékaOrbán Réka Klátyik DebóraKlátyik Debóra
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A MÁV Zrt. május 2-án Pécs vonatállomáson, Pécs-külváros–Pécsvárad 
vasútvonalon, Pécsbányarendező állomáson és Pécsbányarendező-Hő-
erőmű vonalszakaszon végzi a munkát.

Időjárási vagy forgalmi okokból a vegyszerezés időpontja módosulhat.

Felhasznált vegyszerek: Amega UP, Clinic, UP, Gladiator Forte, Mars 
480 SL, Mezzo 75 DF, Successor TX, Dropmax, Colombus EC, Magellán, 
Dezormon, Pledge 50 WP, Chikara 25 WP/ Katana, Agil 100 EC.

A vegyszerek méhekre nem veszélyesek, vízi szervezetekre közepesen, il-
letve kifejezetten veszélyesek.

A MÁV felhívja arra is a figyelmet, hogy a kezelt területen legeltetni, illetve 
onnan származó takarmánnyal 14 napon belül etetni tilos.

Gyomirtás lesz Pécsen

A fiókkönyvtár május 2-tól újra heti 5 nap várja olvasóit – tájékoztatott a 
pécsi Csorba Győző Könyvtár.

Íme az új nyitvatartás:

• hétfő: 13.00–18.00
• kedd: 10.00–12.00 és 13.00–18.00
• szerda: 13.00–17.00
• csütörtök–péntek: 9.00–12.00 és 13.00–17.00
• szombat–vasárnap: zárva

További információ: Minerva Fiókkönyvtár (dr. Veress Endre u. 6.) 
•  +36 72/253-477 • minerva.fiokkonyvtar@csgyk.hu

Változik a Minerva Fiókkönyvtár 
nyitvatartása

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, péntek: 8.00–15.00

Focivilág véradási akció
Április 28-án, csütörtökön a pécsi vérellátó központban (Pacsirta u. 3.) 
8.00–17.30 között a Focivilág Pécs Kft. jóvoltából minden véradó ajándék-
csomagot kap, ami tollat, kulcstartót, tornazsákot és karpántot tartalmaz, a 
segítők között a nap végén pedig kisorsolnak 5 focilabdát is.

Külső véradás: Pécs, Megyeháza – Évadnyitó Motoros Gurulás (Széchenyi 
tér 9.): április 30., 10.00–13.00

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, adjon vért! Az intézetek nyitva vannak, a véradások helyszínei 
biztonságosak, ügyelnek a véradók és munkatársak egészségére.

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

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

Véradás április 25–30.

Hatalmas táncparketté változik a belváros

A tánc világnapja, azaz április 29-e minden évben nívós programmal 
kecsegtet Pécsett, hiszen a városban számos táncegyüttes működik, 

amik a legkülönbözőbb műfajoknak hódolnak. Idén az ünnephez kap-
csolódóan már 28-án színes kavalkáddá változnak a közterek. 

 l PécsMa.hu

A Hágen mozgásműhely kezdeményezésére, a Pécsi Kulturális Központ 
(PKK) és a város 12 táncegyüttese szervezésében délután és este a belváros 
színes forgataggá változik. Több helyszínen nézhetik meg az érdeklődők, 
járókelők a rövid performanszokat, hogy a tánc mindenkihez eljuthasson. 
Színház tér:
17.00–17.10: Hágen Mozgásműhely (Pécsi Kortárs Tánc)
17.15–17.30: Abrakadabra Hastánc és Művészeti Iskola
18.15–18.30: Baranyai Western Egyesület
18.30–18.45: Gyenis Boglárka és az Orientál Fusionett
Széchenyi tér:
17.00–17.15: Pitypang Tánciskola
17.30–17.45: Pécsi Corazón Flamenco
18.00–18.15: Hágen Mozgásműhely (Pécsi Kortárs Tánc)
18.15–18.30: Pécsi Rózsa Egyesület
18.30–18.45: Pécsi Flamenco Egyesület
18.45–19.00: Mecsek Táncegyüttes
19.00–19.15: Gyenis Boglárka és az Orientál Fusionett
19.15–19.30: TáncosNők
19.30–19.45: Pécsi Rózsa Egyesület
19.45–20.00: Szél Dev Duó Kortárs Nomád Orient
Kossuth tér:
17.00–17.30: EuroDance
17.30–17.45: Baranyai Western Egyesület
18.00–18.15: TáncosNők
18.15–18.30: Szenior Örömtánc Máriával
19.00–19.15: Baranya Táncegyüttes
19.30–19.45: Pécsi Corazón Flamenco
Jókai tér:
19.00–19.15: Pécsi Flamenco Egyesület
19.15–19.30: Mecsek Táncegyüttes

Számítanak a segítségre!Számítanak a segítségre!
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Két pécsi gimnázium 
a legjobb száz között
Megjelent a HVG 2022-es középiskolai rangsora, a 100 legjobb intézmény 

között szerepel a Janus Pannonius gimnázium és a Leőwey Klára gim-
názium is. 

 l PécsMa.hu
Bár a listában több a vidéki, mint a fővárosi iskola, a tíz legjobb közé csak egy 
debreceni intézmény került, a többi mind budapesti – számolt be róla az Eduline.
Jó hír viszont, hogy városunkból két középiskola is bejutott a top 100-ba: a Pécsi 
Janus Pannonius Gimnázium az 53. helyre került, a Pécsi Leőwey Klára Gimná-
zium pedig a 87.-re.
Meglepetés, hogy a Ciszterci Rend Nagy Lajos Gimnáziuma ezúttal nem kapott 
helyet a listában, hiszen az elmúlt években mindig megtalálható volt azon.
A teljes középiskolai rangsort az eduline.hu oldalán is meg lehet tekinteni.

Így áll össze a rangsor
Idén is több mutatót vettek figyelembe a készítők. Az egyik a 10. évfolya-
mosok 2019-es kompetenciamérésének iskolai átlaga szövegértésből és ma-
tematikából – a koronavírus-járvány miatt 2020-ban ugyanis elmaradt az or-
szágos képességfelmérés. Fontos szempont volt a 2019/2020-as tanév végén 
az érettségi bizonyítványokba bekerült eredmények iskolai átlaga magyarból, 
matematikából, történelemből és idegen nyelvekből, valamint az emelt szintű 
érettségik aránya – foglalta össze az Eduline.

Ünnepel a Bóbita Bábszínház: májusban 
lesz a Háry János-díszelőadás

Alapításának 60. évfordulóját ünnepli a Bóbita bábegyüttes, valamint 
40. születésnapját a hivatásos bábszínházzá vált Bóbita. A jeles ese-

ményekre emlékezve díszelőadással készülnek a pécsi közönségnek, il-
letve mindazok számára, akiknek élete részét képezte vagy képezi a teát-
rum. A járvány miatt elmaradt produkciót a Kodály Központban mutatják 
be május 12-én.

 l PécsMa.hu
Az előadás egy szép együttműködés gyü-
mölcseként születik meg: a Bóbita báb-
művészei, a Pannon Filharmonikusok, 
a Pannon gyermekkar és operaénekesek  
összjátékában kel életre Kodály Zoltán Háry 
János című daljátéka, azaz dal- és bábjátéka, 
a mesélőkedvvel megáldott magyar obsitos 
története. A díszbemutatóra május 12-én, 
csütörtökön 19 órakor kerül sor a Kodály 
Központban.

Büszkék lehetnek a Janus és a Leőwey diákjaiBüszkék lehetnek a Janus és a Leőwey diákjai
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LAKÁS
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: 29,9 MFt. 
Telefon: 06/30/906-7323

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.

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
Veres P. utcában 36 nm-es lakás 
eladó. Telefon: 06/70/318-4000
Egyetemvárosban eladó lakást 
keresek. Telefon: 06/70/318-4000
Kertvárosban eladó lakást 
keresek. Telefon: 72/214-066
Mecseken 80 nm-es lakás 
nagy terasszal eladó. Telefon: 
06/70/318-4000

Eladó ingatlanokat keresünk 
ügyfeleink részére!

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

Csillagvirág utcában eladó 
160 nm-es lakás. 
Telefon: 06/70/318-4000
Endresz Gy. utcában eladó 
47 nm-es lakás. Ár: 34,9 MFt. 
Telefon: 06/70/318-4000

Történelmi belvárosban minimum 
100 nm-es polgári lakást keresek 
garázslehetőséggel I. emeletig. 
Telefon: 06/30/723-1411
Értékbecslés. Telefon: 72/214-066
Kertvárosi, 2 szobás, 
erkélyes panellakás 21,5 MFt. 
Telefon: 06/30/929-9180

INGATLAN
Garázst vennék. Telefon: 
06/70/304-8038
Energetika. Telefon: 06/70/318-4000
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

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

GDN Ingatlaniroda
www.pecs.gdn-ingatlan.hu

www.tolnaikert.hu

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
Könyök utcai, 73 nm, galériázott, 
fiatalos ingatlan eladó. Irányár: 
22,9 MFt. Telefon: 06/30/906-7323

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

Pécsen, a Bródy Sándor 
utcában 4 szobás, 130 nm-es, 

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

Pécsudvardon 950 nm építési telek 
eladó. Irányár: 4,7 MFt. Telefon: 
06/30/906-7323
Pellérdi úton 2x136 nm ikerház 
eladó. Lakásonként 1 nappalival, 
3 szobával, 2 fürdővel rendelkezik. 
Teljes körűen felújított. Irányár: 
117 MFt. Telefon: 06/30/906-7323
Ispitaalján 2 lakásos, felújítandó 
lakóház eladó 54,9 MFt-os 
irányáron. Telefon: 06/30/237-5932 
Romonyán 130 nm-es, amerikai 
konyha nappalis+3 szobás új építésű 
lakóház, 1300 nm területtel, 65-
70 %-os készültséggel. Iár: 34,9 
MFt. Telefon: 06/70/608-5029
Szalántán 3 szobás, 90 nm-es 
lakóház, dupla garázzsal és 
melléképülettel, alagsorral, 4900 nm 
területtel eladó. Iár:29,5 MFt. 
Telefon: 06/70/608-5029

Gyárvárosban 63 nm-es, 3 szobás, 
szigetelt, műanyag nyílászárós családi 
házrész, 200 nm saját udvarral, 12 nm 
műhellyel eladó. Iár: 23,4 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: 63,4 MFt. 
Telefon: 06/30/906-7323
Nyugati-Kőhíd dűlőben építési 
telkek eladók. 1016 nm-11,9 MFt, 
1096 nm-12,9 MFt, 2033 nm-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
Keresek építési telket a belvárosban, 
saját részre. Telefon: 06/30/237-5932
Elcserélném 2 szobás házrészemet 
kisebb lakásra vagy eladnám. Iár: 
16,5 MFt. Telefon: 06/20/367-1564
Hostel eladó. olivehostel.fw.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

BÉREL-KIAD
Albérletet keresek. 
Telefon: 72/214-066
Pécsi, külön bejáratú „csak” kertes 
házban 4 hónapra, buszmelletti lakást 
bérelnék. Telefon: 06/30/534-0823

Patakparti telek Zengővárkonyban. 
www.zengovarkonyitelek.hu

PÉCS VÁROS KÖZÉLETI HETILAPJA • Pécs Megyei Jogú Város 
Önkormányzatának megbízásából kiadja a Pécsi Kommunikációs Központ Kft. 
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Nimmerfroh Ferenc • tördelőszerkesztő: Ormándlaky Bence • szerkesztőség: 
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igazgató. megjelenik 73 000 példányban
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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
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Pécsi, összkomfortos, gázfűtéses 
garzon kiadó. Iár: 60 EFt/hó. 
Telefon: 06/70/781-7657
Külön bejáratú albérlet egy főnek 
Pécsett, a Székesegyháznál. Ár: 35 
EFt+rezsi. Telefon: 06/20/247-1366

ÁLLÁS
Szakképzett ápolónő 
Belváros, Mecsek, ápolást vállal 
megbeszélés szerint Pécsen. 
Telefon: 06/30/719-1603
Műszaki ellenőrzés, felelős 
műszaki vezetés középfokú. 
Telefon: 06/20/800-7111
Szorgalmas női vagy férfi 
munkatársat keres az Egerági 
Kertészet, könnyű fizikai munkára, 
betanítással, hosszú távra. 
Versenyképes jövedelem, utazási 
támogatás! bikaretdm@gmail.com 
Előzetesen itt tájékozódhat 
rólunk: www.dmkert.hu

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
62 éves hölgy független, nem 
dohányzó, tisztességes, felsőfokú 
végzettségű pécsi úriember 
hívását várja 66 éves korig, 17 
óra után. Telefon: 72/450-002
50% Vénusz társközvetítő. 
Pécs, Citrom u. 2-6. I. em. 5. 
Telefon: 06/20/287-0135

SZOLGÁLTATÁS
Szobafestés, mázolás, tapétázás 
fóliázással, bútormozgatással, 
takarítással, anyagbeszerzéssel 
precíz munka, reális áron. 
Telefon: 06/70/271-4846
Veszélyes fák és minden más 
fák kivágása, gallyazása garantált 
minőségben. Lombhulladék-
elszállítás és fa beszámítás lehetséges. 
Telefon: 06/30/221-9993

 

Veszélyes fák szakszerű kivágása 
alpintechnikával, garanciával, 
koronázása, fa beszámítása, hulladék 
elszállítással. 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
Asztalosmunkák: készítés, javítás, 
zárcsere. Telefon: 06/20/574-9168
Festés-mázolás korrekt áron. 
Telefon: 06/30/697-2416
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
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

NYIROKMASSZÁZS 
EREDMÉNNYEL! 06/20/613-7017

Veszélyes favágás alpin technikával, 
fiatalító vágás, ritkítás, fagondozás. 
Teljes garanciával. Balázs Péter. 
Telefon: 06/30/977-1801
Redőny/szúnyogháló akció! 
20-40% kedvezménnyel! 
Hőszigetelt/elektromos redőny, 
reluxa, szalagfüggöny, rovarháló, 
napellenző, harmonikaajtó 
gyártása/szerelése/javítása. 
Nyugdíjasoknak kedvezmények! 
Telefon: 06/30/503-3431
Redőnyjavítás garanciával. 
Telefon: 06/30/503-3431
Sövénynyírás, bozótirtás, 
telektisztítás. Telefon: 06/20/339-3645

KÖNYVELÉS, ADÓBEVALLÁS
Elmaradt könyvelés pótlása, 

önellenőrzés. 06/20/9332-546

Veszélyes és bármilyen fa kivágása, 
gallyazása garanciával. Fiatalítás, 
fagondozás. Telefon: 72/213-056, 
06/20/339-3645
Sövénynyírás, fűnyírás, kaszálás, 
metszés, permetezés, fakivágás, 
bozótirtás, elhanyagolt telkek, 
kertek teljes körű rendbetétele. 
Telefon: 06/70/500-7033
Fűnyírást, bozótirtást, zöld terület 
kezelését, kedvező áron vállalom. 
Telefon: 06/30/171-7762
Családi házak homlokzati 
hőszigetelése. Telefon: 06/20/442-7602

Kaputelefonok szerelése, javítása. 
Telefon: 06/70/244-0400
Tetőszigetelés-, fedés, 
bádogos, lakatosmunka. 
Telefon: 06/30/390-4577
Redőny, szúnyogháló, szalagfüggöny, 
új megrendelések, javítás, gurtni 
csere. Telefon: 06/70/324-5476
Bőrkabát készítés, javítás, 
motorosruha javítás. Telefon: 
06/20/467-5193
Favágás alpintechnikával, 
emelőkosárral, fűnyírás, 
bozótirtás, sövénynyírás, 
cégeknek egyéb munkák. Várhelyi. 
Telefon: 06/20/371-7019

Lakásszerviz, WC-tartályok, 
vízcsapok, mosdók, zárak javítása, 
cseréje. Telefon: 72/310-671, 
06/30/562-7756
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
Gurtni csere, faredőny-javítás. 
Telefon: 06/30/859-8118

Festést, mázolást vállalok 
rövid határidőn belül. 

06/30/134-9187

Festést-mázolást vállalok rövid 
határidőn belül. 
Telefon: 06/30/134-9187
Kádfelújítás. Telefon: 06/70/548-9372
Fodrász házhoz megy, Ildikó. 
Telefon: 06/70/582-0720
Eszter masszőr. Pécs, Megyeri út 
26/1. Telefon: 06/20/471-7628
Dugulás-elhárítás, vízvezeték-
szerelés, wc-, mosdó, mosogató, 
csaptelep javítások kiszállási díj 
nélkül. Szabó Sándor. Telefon: 
72/444-073, 06/70/310-8435
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 szerelése, 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
Lomtalanítást vállalnék vagy 
hagyatékot közös megegyezésre. 
Telefon: 06/20/367-1564
Villanyszerelés, hibakeresés. 
Telefon: 06/30/340-8824
Térkő, homlokzati szigetelés, 
gipszkarton, hidegburkolat, támfal, 
kerítésépítés, betonozás, teljes körű 
házfelújítás. Telefon: 06/20/211-0010
Kályhás! Vas, cserépkályha, 
kandalló munkák (vízteres is). 
Telefon: 06/70/259-7618
Gyógypedikűr. Telefon: 
06/70/321-5090
Lakásfelújítás, csempézés, lapozás 
rövid határidővel, gyors, precíz 
munka. Telefon: 06/30/663-8456
Sejtszintű kezelések kristályok, 
ásványok DNA eredménnyel. 
Telefon: 06/20/613-7017

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

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, régi 
porcelánokat, bútorokat, régi 
képeket, újszerű bútorokat is. 
Lomtalanítást is vállalok. Hajdú 
Sándorné Margitka. Leinformálható. 
Forduljon hozzám bizalommal! 
Telefon: 72/671-406, 06/70/251-4242
Hagyatékot, régiséget felvásárolok, 
lomtalanítás pincétől a padlásig, 
ingyenes. Telefon: 06/30/341-3165
Vásárolok hagyatékot pincétől a 
padlásig. Ingyenes lomtalanítás. Név 
és telefon leinformálható. Hívjon 
bizalommal! Lasch-Mészáros. Telefon: 
06/30/411-0567, 06/70/434-2040
Villanymotoros körfűrészgép 
eladó. Telefon: 06/30/612-9134
Használt, de jó állapotú mikrót és 
kutyaszállító kosarat veszek, jutányos 
áron. Telefon: 72/310-671, 
06/30/562-7756
Vásárolok régi roncsokat forgalomból 
kivont, adásvételivel. Agancsokat, 
horgászbotokat. Hulladék vasakat, 
lomtalanítást is. Hívj bizalommal! 
Háry Ferenc. Telefon: 06/70/211-9070
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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

Régiségboltunk árukészletéhez 
keresünk megvételre: Zsolnay, 
Herendi és egyéb porcelánokat, 
kerámiákat, festményeket, bútorokat. 
Telefon: 06/30/608-3962

NŐI HAJAT VESZEK! 
Le is vágom. Házhoz megyek. 

06/20/456-2040

Néptánccsoport és népdalkör részére 
vásárolunk: szoknyákat, kendőket, 
felsőket, viseleteket, méteranyagot, 
kiegészítőket. 
Telefon: 06/30/608-3962
EL-GO elektromos, mozgássérültnek 
moped nagy teherbírású, 
újszerű állapotban. Ár: 180 EFt. 
Telefon: 06/30/663-8456 

Roncsautót, színesfémet, ócskavasat 
veszek. Telefon: 06/30/430-0122
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

Régi pénzeket, kitüntetéseket,
képeslapokat veszek.

06/20/541-5050

Rossz automata mosógépet keresek 
(Pécs, Komló). 
Telefon: 06/30/982-8518
Régiséget, hagyatékot, 
feleslegessé vált tárgyait 
megvásárolom. Lomtalanítás 
pincétől a padlásig. Lakatos 
János. Telefon: 06/70/309-9706
Műanyagablak új, féláron, 
90x120, jobbra nyíló eladó. 
Telefon: 06/70/432-6624
Ingyenes lomtalanítást vállalok 
pincétől a padlásig, régi porcelánokat, 
teljes hagyatékot magas áron 
felvásárolom, jó minőségű ruha 
is érdekel. Hívjon bizalommal. 
Marika. Telefon: 06/30/851-5421

Szárnyas idő: lenyűgöző kerámiainstalláció 
érkezett a Pécsi Galériába

A pécsi művészetkedvelők csodálhatják meg először Nagy Márta ke-
ramikus legújabb monumentális alkotását április 22-től.

 l PécsMa.hu
Nagy Márta a pécsi galéria terében bemutatott installációja híven tükrözi a 
művész elképzeléseit: hogyan tud nagy terekben, formákban gondolkodni. A 
galéria összes falát igénybe vevő, az élet különféle stációinak megjelenését, 
körforgását és örök visszatérését bemutató munka – ami eddig csak Buda-
pesten volt látható – mellett, a legújabb, az egyén és a környezet, az egyén 
és a másik kapcsolatát mint az alkotó visszatérő kérdéseit újra feldolgozó 
plasztikákat a pécsi közönség láthatja először – írja ajánlójában a Zsolnay 
Örökségkezelő NKft.
Az alkotást április 22-től május 22-ig tekinthetjük meg a Pécsi Galéria nyitva-
tartási idejében (szerda–csütörtök: 13.00–17.00; péntek–vasárnap: 11.00–17.00).

Nagy Márta alkotása az élet körforgását jeleníti megNagy Márta alkotása az élet körforgását jeleníti meg
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