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Újabb	világörökségi	helyszín	újult	meg	Pécsett

Az Ókeresztény Mauzóleum fej-
lesztése alig egy év leforgása 

alatt valósult meg, az új fogadóépü-
let és a mellette található kültéri 
rész a Szent István tér szerves részé-
vé válhat.

 l Szakács Miklós
A Zsolnay Örökségkezelő Nonprofit 
Kft. (ZSÖK) a város és a Magyar Tu-
risztikai Ügynökség egy konzorciu-
mot alkotva még 2017-ben pályázott 
világörökségi helyszínek megújítására, 
fejlesztésére. Az így elnyert közel 900 
millió forintnyi vissza nem térítendő 
európai uniós támogatásból a Cel-
la Septichora, az Apáca utca 8. szám 
alatti kiállítótér és az Ókeresztény Ma-
uzóleum rekonstrukciója valósulhat, 
valósulhatott meg.
Az Apáca utcai helyszínen fejezték be 
leggyorsabban a munkát, június 22-én 
pedig sajtónyilvános eseményen adták 
át a megszépült Ókeresztény Mauzóle-

umot. A Szent István téren tavaly nyá-
ron kezdődhetett el a munka, amelynek 
érdemi része idén tavasz végén zárult. A 
műszaki átadás után most már a hasz-
nálatba vételi engedély is megvan.

Így kijelenthető, hogy vége a 
projekt ezen elemének.

A 224 millió forintból, amelyet a ma-
uzóleum fejlesztésére fordítottak, 
felhúztak egy modern fogadóépüle-
tet, és a bemutatóteret is felújították.  
A fogadóépület melletti külső tér is 
megszépült, amely így szerves részévé 
vált a Szent István térnek, és a jövőben 
akár kulturális rendezvények helyszí-
néül is szolgálhat majd.
– Pécs számára turisztikai, történelmi 
és nem utolsósorban világörökségi 
szempontból is kiemelt helyszín az 
Ókeresztény Mauzóleum – mondta el 
az ünnepélyes megnyitón Zag Gábor, 
Pécs kulturális ügyekért felelős alpol-

gármestere. – A városvezetés nevében 
mindenkinek a munkáját meg szeret-
ném köszönni, aki részt vett ebben 
a projektben, az építőmunkásoktól 
kezdve, a vállalkozókon át egészen 
azokig, akik közreműködtek a pályá-
zat összeállításában. Elég csak kívülről 
ránézni erre a csodás épületre, és már-
is láthatjuk, hogy egy remek kulturális 
helyszínnel bővült városunk.

A Pécsi Városfejlesztési NZrt. vezér-
igazgatója, Csúcs Zoltán kiemelte, a 
terület drasztikus átalakítása ellenére 
is nagyon gyorsan sikerült a kivitele-
zés végére érni.
– A sikeres közbeszerzési eljárás után 
2021 nyarán tudtuk aláírni a vállalko-
zói szerződést, és a műszaki átadást 
már idén áprilisban sikerült elér-
ni – mondta Csúcs. – Korábban egy 
térszíni bejáraton keresztül lehetett 
megközelíteni a világörökségi eleme-
ket, ezt drasztikusan alakítottuk át. 
Egy nyílt, térszín feletti épületet alakí-
tottak ki, ezzel nagyban javítottuk az 
Ókeresztény Mauzóleum láthatóságát 
és megközelíthetőségét. A fejlesztések 
előtt az épületen kívül egy merede-
kebb rézsün keresztül lehetett eljutni a 
külső látványelemekhez, ez mostanra 
sokkal könnyebben bejárható és átlát-
ható lett.
A ZSÖK ügyvezetője, Hummel Márk 
is örömét fejezte ki, hogy hivatalosan 
is átadhatták a felújított világörökségi 
helyszínt, ami már 2000 óta szerepel 
az UNESCO listáján.
– Június 25-én, a Múzeumok Éjszakja 
alkalmából megnyitottuk az Ókeresz-
tény Mauzóleumot a látogatók előtt, 
18 és 23 óra között ingyenesen lehe-
tett megtekinteni, hogy milyen remek 
munkát végeztek itt a projekt során 
– foglalta össze az esemény kapcsán 
Hummel.

Indul	a	Cella	Septichora	fejlesztése	is
Az eseményen Csúcs Zoltán elmondta, hogy a közel 900 milliós projekt 
harmadik elemeként a Cella Septichora fejlesztése kapcsán is már aláírták 
a vállalkozói szerződést, és a kivitelező átvette a munkaterületet és meg-
kezdte a munkát.
Az eredeti, 2017-es koncepció szerint kiírt közbeszerzésre egy, a rendel-
kezésre álló pénzügyi keretet jelentősen meghaladó ajánlat érkezett, így a 
projektet át kellett tervezni. A 2021-es építőipari árnövekedést is figyelem-
be véve végül 2021-ben készültek el az új örökségvédelmi és kiviteli tervek. 
A hozzávetőleg nettó 328 millió forintos fejlesztés keretében meg fogják 
oldani a régóta gondot okozó vizesedési problémákat, megtörténhet az el-
avult, közel 15 éves gépészeti eszközök cseréje, megvalósulhat az épület 
erős- és gyengeáramú rendszerének fejlesztése, a járható üvegtetőt kijavít-
ják és árnyékoló fóliával látják el, felújítják a vizesblokkot, illetve elvégzik a 
belső falfelületek javítását, festését is.
A korábbi tervekben az épület jelentős bővítése is szerepelt, amely miatt 
10 fát ki kellett volna vágni, azonban az újratervezés során módosult az 
eredeti elképzelés, így nem lesz szükség kivágásukra sem.
A Cella Septichora fejlesztése során kiemelt figyelmet szentelnek az in-
teraktív tartalmak fejlesztésre is, így LED-tévéket, számítógépeket és 10 
főt egyidejűleg kiszolgálni képes Visual Guidot telepítenek. Ezek mellett 
további interaktív tartalmak is a projekt részét képezik majd. Lesz Visual 
Guide szoftverfejlesztés, virtuális időkapszula-játék, Pécs római kori tör-
ténetét bemutató 3D animációs film, interaktív múzeumpedagógiai ke-
retrendszer, cserélhető digitális fotósháttér-alkalmazást vezetnek be. Lesz 
VR-alkalmazás, római játékokat bemutató kisfilm, a Péter-Pál sírkamrát és 
a 4. sírkamrát bemutató kisfilm, illetve 3D tárgypanoráma-holopiramis is.
A Cella Septichora Látogatóközpontot a munkálatok ideje alatt, várhatóan 
jövő év elejéig nem lehet majd látogatni.

Turisztikai és történelmi szempontból is fontos Pécsnek az Ókeresztény MauzóleumTurisztikai és történelmi szempontból is fontos Pécsnek az Ókeresztény Mauzóleum

Kívül is megszépültKívül is megszépült
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A	Zsolnay-japonizmust	
csodálhatjuk	október	elejéig

Június 22-én nyílt meg a Zsolnay Múzeumban a 
„Lüszterlepkék és mázmadarak – A Zsolnay Mú-

zeum japán gyűjteménye és a Zsolnay-japonizmus” 
címet viselő kiállítás, amelyet október 2-ig nézhetnek 
meg az érdeklődők.

 l Szakács Miklós

A kiállítást annak kurátora, Dénes Mirjam nyitotta meg, 
aki a Magyar Szépművészeti Múzeum – Hopp Ferenc 
Ázsiai Művészeti Múzeumában dolgozik. Mint a japán 
alkotások és a japonizmus egyik hazai szakértője, beszé-
dében elismerte, hogy sokáig ő maga sem tudott arról, 
hogy a Zsolnay gyűjtemény milyen gazdag, a japán mű-
vészetből merítő alkotásegyüttessel rendelkezik. 

A közel kétéves előkészítő munka után 
most megnyíló kiállítás ezt igyekszik 

bemutatni. 

Dénes Mirjam úgy fogalmazott, hogy reményei szerint 
ez is segít abban, hogy a magyar–japán kapcsolatok még 
erősebbé válhassanak.
Az eseményen tiszteletét tette Japán magyarországi 
nagykövete, Otaka Masato is, illetve Péterffy Attila pol-
gármester, valamint Ruzsa Csaba és Zag Gábor alpol-
gármesterek is. A városvezetés nem sokkal korábban a 
városházán fogadta a Pécsre érkező Masatót.

A	magyarországi	lengyelek	védőszentjét	bemutató	kiállítás	nyílt	Pécsen
A Lengyel Nyár nevet viselő programsorozat kereté-

ben június 23-án kiállítás nyílt a Széchenyi téren 
lévő Nemzetiségi irodában, ahol előadásokkal egybe-
kötve a hazánkban élő lengyelek védőszentjét, Szent 
Lászlót mutatták be az érdeklődőknek.

 l Szakács Miklós
Június 17–26. között tartott hazánkban a Lengyel Nyár. 
Országszerte rendeztek programokat, amelyek a lengyel 
kultúrát hozták kicsit közelebb a magyar lakossághoz 
is. Ennek keretében múlt csütörtök délután Pécsett, 
a Nemzetiségi irodában nyílt meg egy kiállítás a Pécsi 
Lengyel Önkormányzat szervezésében, amelynek köz-
ponti témája Szent László, aki a Magyarországon élő 
lengyelek védőszentje.
– A kiállítás bemutatja nekünk, hogy milyen gyakran, 
és milyen sok helyen találkozhatunk Szent Lászlóval 
Magyarországon – mondta el lapunknak Auth István, 
a pécsi önkormányzat nemzetiségi tanácsnoka, aki a 
megnyitón beszédet is mondott. – Elég, ha csak arra 
gondolunk, hogy milyen sok településünk nevében jele-
nik meg. A tárlat mellett előadásokat is meghallgathat-
tak az érdeklődők, amelyeken részletesen mutatták be 
Szent László kapcsolatát Lengyelországgal.

Auth kiemelte, hogy a Pécs számára 
minden egyes itt élő kisebbség nagyon 

fontos. 

A Nemzetiségi irodában éppen ezért biztosítanak helyet 
minden nemzetiségnek, amelyik meg szeretné magát, 
kultúráját mutatni.

Az izgalmas tárlat mellett előadásokat is meghallgathattak az érdeklődőkAz izgalmas tárlat mellett előadásokat is meghallgathattak az érdeklődők
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Sokan	pályáztak	a	város	kiváló	tanulói	díjára
A június 15-i határidőig hatvannál is többen je-

lentkeztek Pécs város tanulói és hallgatói dí-
jaira. A közgyűlés szeptemberi ülésén dönthet a 
nyertesekről.

 l Szakács Miklós
Hosszú évek óta nem volt már Pécs városának saját 
ösztöndíja a helyi diákok számára. Hogy ez megvál-
tozzon, idén tavasszal az önkormányzat két díjat is 
megalapított. A Pécs Város Kiváló Tanulói és Hallga-
tói Díját, valamint a Pécs Város Kiváló Nemzetiségi 
Tanulói és Hallgatói Díját olyan itt tanuló közép-, 
vagy felsőoktatási intézménybe nappali tagozaton 
járó fiatalok kaphatják meg, akik Pécs fejlődésé-
hez, hírnevének öregbítéséhez, a város és térsége 
népességmegtartó erejének növeléséhez, gazdasági 
prosperitásának elősegítéséhez, illetve a nemzetisé-
gi értékek megőrzéséhez járulnak hozzá kimagasló 
tanulói vagy hallgatói teljesítményükkel.
– A kimagasló tanulmányi eredmény mellett a nem-
zetközi vagy hazai tanulmányi-, vagy akár sportverse-
nyen elért kiemelkedő helyezést, szakmai tudományos 
eredmény publikálását, illetve az adott közösségen 
belül értékorientált, példamutató tevékenységet is 
fontosnak tartjuk a díjak odaítélésekor – mondta el 
lapunknak Nyőgéri Lajos, Pécs alpolgármestere. – Az 
elismerésekre összesen 6 millió forintot különítettünk 
el a város 2022-es költségvetésében. 

Pályázni június 15-ig lehetett, és sok 
jelentkezés is érkezett be.

Az alpolgármestertől megtudtuk, hogy a Pécs Város 
Kiváló Tanulói és Hallgatói Díjára 56-an (középfokú 
oktatási intézményből 22-en, felsőfokúból 34-en), 
míg a Pécs Város Kiváló Nemzetiségi Tanulói és 
Hallgatói Díjára 9-en pályáztak.
– Elkezdtük feldolgozni a beérkezett pályázatokat, ame-
lyek közül a szeptemberi közgyűlés választhatja majd ki 
a nyerteseket – árulta el Nyőgéri. – A nemzetiségi kate-

góriában hatan kaphatják meg a díjat, míg a másikban, 
képzési típusonként öten, azaz összesen harmincan.  
A díjazottaknak a pénzjutalom mellett oklevelet is adunk 
majd. A Pécs Város Kiváló Tanulói és Hallgatói Díjait a 
magyar tudomány napján, november 3-án, ünnepélyes 
keretek között fogjuk majd átadni, míg a Pécs Város Ki-
váló Nemzetiségi Tanulói és Hallgatói Díjait a nemzetisé-
gek napján, december 18-án vehetik át a fiatalok.

Pécsi	vállalkozások	segítik	a	helyi	pedagógusokat
Új, nemes kezdeményezés indult útjára az elmúlt hetekben Pécsen: a Közös-

ségi Kiállás a Pedagógusokért néven elindított Facebook-csoport tanáro-
kat, óvónőket köt össze helyi vállalkozásokkal, akik szolidaritásukat kifejezve 
kedvezményeket kínálnak számukra – számolt be róla a Telex.

 l PécsMa.hu

Az immár 250 főt számláló csoportot 
Putz Ádám pécsi egyetemi adjunktus 
alapította, melynek eredeti célja az 
volt, hogy a pedagógusoknak beígért 
bérnövelést helyben próbálják meg 
összehozni. Ám mint mondta a lap-

nak, ez irreálisan magas cél, viszont a 
kedvezményes rendszer akár valós se-
gítség is lehet.
Az ötletgazda szerint a felajánlásokat 
rugalmasan kell kezelni, és mindig a 
kedvezményt igénybe vevőnek kell 
igazolnia a jogosultságát. A pedagó-
gusigazolvány erre megfelelő lenne, 
„de a tanárok évek óta csak 180 napig 
érvényes igazolást kapnak arról, hogy 
jogosultak az amúgy egyre ritkábban 
és nehézkesebben igénybe vehető ked-
vezményekre” – írja a Telex.
A pécsi csoporthoz csatlakozó vál-
lalkozásokat egyelőre egy nyilvános 
táblázatban regisztrálják, valamint 
a támogató helyekre egy matrica is 
kerül. Eddig 15 helyi kisvállalkozás – 
vendéglátóhelyek, számítástechnikai 
szerviz, könyvesbolt, fodrászat – csat-
lakozott az akcióhoz.

A legnagyobb és 
legújabb csatlakozó az 

önkormányzati tulajdonban 
lévő Pécsi Állatkert.

A lap szerint Putz Ádám örülne, ha or-
szágos mozgalommá válna a kezdemé-
nyezés, de ő Pécsen továbbra is keresni 
fogja a segíteni vágyó partnereket.

A szeptemberi közgyűlés választja ki a nyerteseketA szeptemberi közgyűlés választja ki a nyerteseket

Jó lenne, ha országos mozgalommá válna a nemes kezdeményezés!Jó lenne, ha országos mozgalommá válna a nemes kezdeményezés!
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Több	mint	egymilliárd	forint	támogatást	nyert	a	PTE	gyógyszerkutatásra

A Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és 
Innovációs Hivatal Témakerületi 

Kiválósági Program 2021 Egészség 
alprogramjának keretében további 4 
évre kapott segítséget a Pécsi Tudo-
mányegyetem projektje.

 l PécsMa.hu
Az 1,2 milliárd forinttal támogatott prog-
ram keretében mitokondriális betegsé-
gekre keresnek új gyógyszer-célponto-
kat, illetve a gyógyszerjelölt vegyületek 
biológiai, fizikai és kémiai vizsgálatán és 
kifejlesztésén dolgoznak a kutatók – szá-
molt be róla a PTE. Dr. Kollár László pro-
fesszor, a projekt vezetője szerint nagyon 
fontos a humán sejt energiatermeléséért 
felelős egységének, vagyis a mitokondri-
umnak a kutatása, mivel számos betegség 
hátterében a sejtalkotó működési zavarai 
húzódnak meg.

A projektben a kutatók 
széles körének 

együttműködésére van 
szükség.

A 2021-es Tématerületi Kiválósági 
Program keretében az Általános Or-
vostudományi Kar, a Természettudo-
mányi Kar és a Gyógyszerésztudomá-
nyi Kar, valamint a Klinikai Központ 
korábban már kitűnő eredményeket 
elért több mint 100 kutatója vesz 
részt.
A kutatómunka az új vegyületek kü-
lönböző, nagy hatékonyságú, ugyan-
akkor környezetbarát eszközökkel 
történő szintézisétől és teljes körű 
kémiai és fizikai módszerekkel való 
jellemzésétől a biokémiai kutatáso-
kon át a klinikai vizsgálatokig terjed.
A hosszú távú munka társadalmi 
hatása is jelentős lehet, hiszen ma 
gyakran gyógyíthatatlan betegsé-
geket vizsgálnak, a kifejlesztés alatt 
álló új terápiás eljárások pedig éle-
teket hosszabbíthatnak, menthetnek 
meg. Emellett a szakemberek esélyt 
látnak arra is, hogy a korábbi rend-
kívül drága terápiás beavatkozásokat 
költséghatékonyabb lehetőségekkel 
válthassák ki – hangsúlyozta a projekt 
szakmai vezetője a közlemény szerint.

Nem	akar	milliárdokat	bukni,	kilép	egy	térségi	társulásból	Pécs
Rendkívüli közgyűlést tartott júni-

us 23-án a pécsi közgyűlés, egyet-
len napirendi ponttal. 

 l Nimmerfroh Ferenc
Egy, a napokban megjelent központi 
jogszabálytervezet miatt gyors és ha-
tározott lépést kellett hoznia a város 
vezetésének: Pécs kilép a szociális el-
látásokat nyújtó Pécsi Többcélú Agg-
lomerációs Társulásból – írta múlt heti 
közleményében az önkormányzat.

A	lényeg:
 ÄA fentebb említett kormányzati 
döntés kényszerpályára helyezi a 
társulások központi, gesztor ön-
kormányzatait. Aránytalanul nagy 
gazdasági kockázatot jelent szá-
mukra, így a döntés következmé-
nyeit elszenvedni kényszerülő Pécs 
számára is – írta a kommüniké.
 ÄA jogszabály változása azt jelenti, 
hogy ha a 42 tagönkormányzat-
ból akár csak egy is elmulasztja a 
kötelező adatszolgáltatást, akkor a 
társulás gesztora elveszítheti a fel-
adatellátásra biztosított normatív 
támogatást. Márpedig az elmúlt 
időszak tapasztalata az, hogy a Pé-
csi Többcélú Kistérségi Társulást al-
kotó 42 tagönkormányzat közel 10 
százaléka évek óta nem teljesítette a 
kötelező adatszolgáltatást.
 ÄA közlemény szerint ha a rendsze-
resen mulasztó önkormányzatok 
idén sem teljesítik az adatszolgálta-
tást, akkor Pécs – akár már ebben az 

évben – elveszítheti a társulás által 
nyújtott szociális szolgáltatások ál-
lami normatív támogatását. Ez éves 
szinten tetemes kárt okozhat a pécsi 
adófizetőknek: 9,8 milliárd forint 
normatíva lehívását veszélyezteti.

A döntés határidőhöz 
van kötve, ezért kellett 

összehívni a közgyűlést.

A közgyűlésen Kővári János 
(ÖPE-KDNP) elmondta, olyan napi-
rendi pontot akarnak tárgyalni, ami 
megalapozatlan, ezért kérte annak el-
napolását.

A	közgyűlés	ezt	elutasította.

Nyőgéri Lajos előterjesztőként el-
mondta többek között, hogy a kilé-
pésről törvény szerint a kilépés előtt 
hat hónappal közgyűlési döntést kell 
hozni, ezért kellett összehívni a kép-
viselő-testület rendkívüli ülését. A kö-
vetkező fél évben elő kell készíteni az 
új működési struktúrát, hogy a szoci-
ális ellátások zavartalanul működjenek 
továbbra is.
Pfeffer József, a társulás elnöke, Bogád 
polgármestere szerint nem a kilépés 
irányába kellene elmozdulni. Nem 
Pécsnek kellene kilépni, hanem a pasz-
szív települések vezetőivel kellene fel-
venni a kapcsolatot. Ők nem látják azt 
a kockázatot, amit a pécsi önkormány-
zat az adatszolgáltatás tekintetében 
igen. Középtávú hatását tekintve Pécs 
kilépése szinte a megszűnéssel ér fel.

Péterffy Attila elmondta, bízik ab-
ban, hogy nem kell fél év arra, hogy 
az új, működőképes keretrendsze-
reket létrehozzák. A pécsi önkor-
mányzat bődületesen nagy kocká-
zatot lát. Ha az országgyűlés nem 
szavazza meg a törvénytervezetet, 
akkor maradnak a társulásban. Je-
lenleg azonban nem látnak garanci-
át arra, hogy biztosan nem buknak 
el 9,8 milliárd forintot mások hibája 
miatt. 
Kővári János azt mondta, nem látja 
alátámasztottnak a városvezetés in-

doklását. Szerinte is a passzív tele-
pülések megkeresése és a társulásból 
való esetleges kizárása a megoldása a 
problémának. 
Ruzsa Csaba alpolgármester arról 
beszélt, hogy feketén-fehéren benne 
van a jogszabályban a gesztor önkor-
mányzat felelőssége, ezért jelenleg a 
kilépés az egyetlen megoldás a koc-
kázatok minimalizálása érdekében.
Kővári János módosító indítványait 
és Hári József módosító indítványát 
elutasította, az előterjesztést megsza-
vazta a közgyűlés.

Életeket menthetnek az új terápiás eljárásokÉleteket menthetnek az új terápiás eljárások

Gyors és határozott lépést kellett tennie a városvezetésnekGyors és határozott lépést kellett tennie a városvezetésnek
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Magyarürögi	 vízfolyás:	 az	 egyetértés	 nagy,	
az	„ökológiai	mozgástér”	nem	annyira
Viszonylag hosszan tartott ugyan a legutóbbi 

közgyűlésen a Magyarürögi vízfolyás rende-
zéséről szóló eszmecsere, vitáról nem igazán le-
hetett beszélni, hiszen pártállástól függetlenül 
nagyon hasonló állásponton voltak a képviselők. 
A mederrendezést nagyon gyorsan meg kell kez-
deni, az ökológiai szempontokat pedig, amennyire 
a projekt eredeti célja azt engedi, figyelembe kell 
venni.

 l Nimmerfroh Ferenc
A „Magyarürögi vízfolyás rendezéséhez” kapcsolódó 
döntések meghozatala is szerepelt a közgyűlés napi-
rendjén.
A projekt régóta húzódik. Az eredeti tervet az új 
városvezetés az érintett területen élőkkel való egyez-
tetések után átdolgoztatta. Mielőtt azonban elindult 
volna a munka, néhány lakó jelezte, nem akarják, 
hogy a kertjeik végében futó vízfolyás medrét beto-
nelemekkel rakják ki, mert azok ökológiai problémá-
kat okozhatnak.
(A közös platformra kerülést nehezíti, hogy az öko-
lógiai szempontokat emlegetők patakként, az ingat-
lanjaikat a villámárvizektől féltők csapadékelvezető 
csatornaként beszélnek a vízfolyásról.)
Kóbor József (LMP) a vitában felidézte: egy 2016-
ban elindult projektről van szó, aminek most is meg-
van a létjogosultsága. Lakossági igények, konkrétan 
a villámárvíz veszélye miatt rendezni kell a vízfolyás 
középső szakaszán, nagyjából a magyarürögi út kör-
nyékén futó medret. Aki ökológiai és környezetvé-
delmi károkozásról beszél, az rehabilitációért kiált, 
de ez a képviselő szerint lehetetlen, hiszen régóta be-
épített részről van szó, a meder nem volt természetes 
eddig sem. Nem lehet visszaállítani a több száz évvel 
ezelőtt létezett, eredeti, kanyargós, víztározó tavak-
kal megszakított medret, hiszen ahhoz magántelke-

ket, épületeket kellene eltüntetni. Felhívta a figyel-
met arra, hogy rengeteg lakossági fórumra került 
sor, a munka támogatottsága nyilván nem lehet 100 
százalékos, azonban igen magas. Ökológiai hatásta-
nulmány azért nem készült – emelte ki –, mert nem 
természetes környezetről van szó. Felvetette, kérdez-
zék meg a tervezőt, hogy a szóban forgó szakaszon a 
védművek elhagyása mennyiben akadályozza a pro-
jekt célját, azaz az árvízveszély elhárítását. 

Mindehhez persze új engedélyezési és 
kiviteli tervekre lenne szükség – tette 

hozzá.

Musch Zoltán (Fidesz) azt indítványozta, hogy von-
janak be ökológiai szakembert a projektbe.
Csúcs Zoltán, a PVF Zrt. igazgatója erre úgy reagált, 
hogy mivel itt egy csapadékvíz-elvezető rendszerről 
van szó, ami lakóterületen található, ráadásul a pro-
jektnek létesítési engedélye van, ökológiai szakértő 
bevonására eddig nem volt szükség.
Péterffy Attila polgármester azt javasolta, kérjék ki a 
tervező és egy ökológus véleményét is, illetve hogy 
a későbbiekben vizsgálják meg, az ökológiai szem-
pontok figyelembe vételével az eredeti cél megvaló-
sítható-e.
Kővári János szerint ez nem egy csatorna, hanem 
egy patak, ökológiai elem. Nem csak az ott élőket 
érinti egy patak sorsa, hanem a környéken lakókat is, 
mert vannak klimatikus hatásai. Egyetértett Péterffy 
Attilával abban, hogy egy ökológiai és egy építészeti 
szakember együttes véleményét kérjék ki az ügyben.
Ruzsa Csaba alpolgármester arról beszélt, hogy a 
Hetesi köztől délre lévő terület a vita tárgya, és a 
szakhatóság álláspontja az, hogy ha ezen a szakaszon 
nem oldják meg a vízelvezetést, akkor az egész pro-
jektnek nincs értelme. A mederrendezéstől ugyanis 

annyira felgyorsul majd a felső szakaszon a víz, hogy 
ha a szóban forgó szakaszon marad minden a ré-
giben, akkor az alsó szakasz környéki ingatlanokat 
elönti a víz. A projekt célja pedig ezzel ellentétes – 
szögezte le. 
Csúcs Zoltán elmondta, nyilatkozott a tervező, bár-
melyik szakasz elhagyása az összes szakasz elhagyá-
sát jelentené. A projekt az utolsó pillanatban van, 
egy éve el kellett volna kezdődnie a kivitelezésnek, 
ha most csúszás lesz, akkor ebben a ciklusban nem 
lesz az egészből semmi, ráadásul közben minden 
drágul, így a kivitelezőnek már most plusz követelé-
sei lehetnek. El lehet tolni a következő uniós ciklusra 
a megvalósítást, de más műszaki megoldást nem tu-
dott felmutatni a tervező.
Ágoston Andrea arról beszélt, hogy mindenféle 
házilagos árvízvédelmi megoldásokat alkalmaznak 
azok a lakók, akiknek az ingatlanjaikat fenyegeti a 
víz. Egyeztettek portáról portára mindenkivel. Négy 
háztartásról tud, akik nem támogatják a beruházást. 

Azt kérte, támogassa a közgyűlés ezt 
a projektet, mert a döntő többség 

szeretné, ha megvalósulna.

Kővári János azt mondta, egy ökológiai szakvéle-
mény nem lassítja a projektet, néhány hét alatt be-
szerezhető módosító indítványt nyújtott be ennek 
érdekében.
Péterffy Attila kijelentette: a projekt egyértelmű cél-
jait meghatározva és peremfeltételeit el nem engedve 
kell bekérni az ökológiai szakvéleményt.
Ruzsa Csaba kiemelte: harminc napon belül kell 
mindezt megtenni, hogy ne álljon le a projekt.
A közgyűlés végül 21 igen szavazattal elfogadta az 
előterjesztést azzal, hogy a PVF Zrt. felkér egy öko-
lógiai szakértőt szakvélemény elkészítésére.
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Életet	leheltek	a	Hild	udvarba:	imádják	
a	nyári	hétvégék	új	programsorozatát
A Hild Garden sorozat egészen au-

gusztus közepéig várja a látoga-
tókat, de ki tudja, talán még utána is.

 l Pernecker Dávid
Ahogy azt megírtuk, és ahogy azt a 
kultúresemények iránt érdeklődő pé-
csiek bizonyára már jól tudják, Hild 
Garden címmel új szabadtéri nyári 
programsorozat indult a pécsi belvá-
rosban, nem meglepő módon a Hild 
udvarban. A hangulatos, hétvégi bo-
rozással egybekötött irodalmi-szín-
házi-zenei estek egészen augusztusig 
tartanak, amit a tapasztalatok szerint 
a pécsiek igencsak szeretnek. Horváth 
Tamás önkormányzati képviselő, a 
kulturális bizottság elnöke lapunknak 
elmondta, hogy a Hild Garden egyér-
telműen sikeres és népszerű kezdemé-
nyezés, amelynek vonzerejét nem csak 
a jól kitalált, jól összeállított program-
sor adja, hanem maga a helyszín is.
– A Hild udvar pontosan ilyen céllal 
épült, azért hogy ilyen és ehhez ha-
sonló kulturális eseményeknek helyet 
adjon. Az udvart a Művészetek és 
Irodalom Háza részeként alakítot-
ták ki, a ’80-as évek végén és a ’90-es 
években nagyon jó irodalmi, színházi 
és zenei programokat is szerveztek 
ide, ugyanakkor valamiért az elmúlt 
években el volt hanyagolva. Ezért mi 
most megpróbálunk új életet lehelni 
a helyszínbe, ami láthatóan sikerült is, 
a visszajelzések szerint nagyon szere-
tik a pécsiek a Hild Garden sorozatot. 
Ez talán azért lehet így, mert az udvar 
nem nagy, gyorsan megtelik, az estek 
pedig kifejezetten bensőségessé vál-
nak. Nincsenek a környéken lakók se, 
az itt rendezett programok így nem za-
varnak senkit, ennélfogva önfeledten 

lehet szórakozni, borozgatni a fügefák 
tövében – mondta Horváth Tamás, aki 
kérdésünkre hozzátette:

ha az időjárás is úgy 
akarja, a programsort akár 

ősszel is folytathatják, ha 
mutatkozik erre igény.

A Hild Garden részletes programja a 
Művészetek és Irodalom Háza hon-
lapján olvasható, de kedvcsinálóként 
az alábbiakban mi is mutatunk belőle:

 Ä Július 1. – A Szajna partján: Ké-
méndi Tamás harmonikaművész és 
Györfi Anna színésznő Ady Endre 
Párizsát varázsolja a pécsiek elé.
 Ä Július 15. – Az Alekszandr Identity 
Project koncertje: Járemko Alek-

szandr kétszeres Zsolnay- és Rota-
ry-díjas szaxofonos és zeneszerző 
instrumentális könnyűzenei pro-
jektje.
 Ä Július 29. – Karády: Karády Kata-
lin életét és művészetét idézi meg 
Dévényi Ildikó és Lukács Melinda.

 ÄAugusztus 19. – A Carlos Adiós! 
koncertje: A Hild Garden program-
sorozat egy fényfestéssel színesített 
nyárzáró bulival búcsúzik, amin a 
budapesti-mexikói-venezuelai-pé-
csi zenekar balkános-szvinges ze-
néje mozgatja majd meg a népet.

Jöhet	a	hőség:	kikerültek	a	napvitorlák	a	belvárosban
Ahogy azt a pécsiek megszokhatták, minden 

évben a nyári nagy meleg beköszöntése előtt 
feszítik ki a napvitorlákat a belváros néhány pont-
ján. A Biokom NKft. munkatársai először az Irgal-
masok utcájában dolgoztak, de azóta még több 
helyszínen pihenhetünk meg az árnyékot adó szi-
getek alatt.

 l PécsMa.hu
Az árnyékolók felszerelése múlt hétfőn kezdődött 
meg, elsőként az Irgalmasok utcája Kossuth tér és a 
Szent Sebestyén vértanú templom közötti szakaszán 
kerültek ki a vitorlák.

A napokban következett a folytatás 
a forgalmasabb belvárosi helyszíneken. 

A Király utca Palatinus Hotel és a Színház tér közötti 
részén, valamint a Ferencesek utcájában is kihelyez-
ték a ponyvákat.

A tervek szerint és persze az időjárás függvényében 
október elejéig maradhatnak kint a pécsi napvitor-
lák.
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5	nap,	8	profi	társulat:	ősszel	jön	a	XVI.	Pécsi	Nemzetközi	Tánctalálkozó
Szeptember 16–20. között várják a 

tánc szerelmeseit a Pécsi Nemze-
ti Színházba, ahol öt nap alatt nyolc 
professzionális társulat fantaszti-
kus produkcióit tekinthetik meg. Az 
előadásokra már meg lehet váltani a 
jegyeket!

 l PécsMa.hu
Szeptember 16-án, pénteken 19 óra-
kor a hazai táncélet két nemzetközi-
leg is elismert alkotójának koreográfi-
áival indul a XVI. Pécsi Nemzetközi 
Tánctalálkozó. A PNSZ kamaraszín-
házában újra egy este látható Bozsik 
Yvette és Frenák Pál társulata – olvas-
ható a Pécsi Balett honlapján.
Mint írják, a Bozsik Yvette Társulat 
legújabb, Bohóc kerestetik című pro-
dukcióját hozza el Pécsre. A FrenÁk 
Társulat híres Twins című előadása a 
tánc nyelvén mesél az ikerlét mélyebb 
rétegeiről.
Szeptember 17-én, szombaton, a 
nagyszínházban mutatja be a Pécsi 

Balett a Zorba című táncjátékot, mely 
a modern tánc és a néptánc izgalmas, 
ritkán használt fúziója lesz.
Vasárnap a néptáncé a főszerep: 17 
órakor a kamaraszínházban a Kár-
ment adja elő a Varidance Társulat. 
Vári Bertalan táncművészei a Kara-
van Família élő muzsikájára járják 
vérpezsdítő, virtuóz cigánytáncaikat 
(az előadást 14 éven felülieknek ajánl-
ják).
Ugyancsak vasárnap, 19 órakor a 
nagyszínházban a Magyar Nemzeti 
Táncegyüttes legújabb, Toborzó című 
nagyszabású produkcióját láthatják 
az együttes és zenekara, valamint a 
Honvéd Férfikar előadásában.
Szeptember 19-én, hétfőn a Budapest 
Táncszínház hozza el legújabb, Liszt-
mánia című humoros táncelőadását.

Az idei találkozót a Győri 
Balett és a Szegedi Kortárs 

Balett közös estje zárja. A Győri Balett Lukács András The 
Waves című koreográfiájával érkezik, a 

Szegedi Kortárs Balett Juronics Tamás 
Vadak című darabját mutatja be.

Tizenhárom	premierrel	várja	közönségét	a	nemzeti	színház	új	évadában
Tizenhárom premierrel – köztük 

három ősbemutatóval – várja a 
közönséget a Pécsi Nemzeti Színház 
(PNSZ) a 2022/23-as évadban – kö-
zölte a társulat az MTI-vel.

 l PécsMa.hu

A nagyszínházban Vidákovics Szláven 
rendezésében Ken Ludwig Primadon-
nák című bohózatát és a Chicago című 
musicalt, a Pécsi Balett tolmácsolásá-
ban a Zorba című táncjátékot, Funk 
Iván rendezésében Molnár Ferenctől 
Az üvegcipő című vígjátékot láthatja a 
közönség.

Ugyancsak a nagyszínházban kerül a 
publikum elé Rossini A sevillai bor-
bély című operája Nina Keflin rende-
zésében, valamint Euripidész Médeiá-
ja, amelyet Bozsik Yvette rendez.
A kamaratermi produkciók között 
folytatódik a tavaly indult – iskolai 
kötelező olvasmányokat alapul vevő 

– Ö.K.Ö.R. (Ö.sszes K.Ö.telező R.övi-
den), a második előadás ősbemutatóját 
Tóth Zoltán rendezi. Szintén ősbemu-
tatóként kerül színpadra Daniel Defoe 
Robinson Crusoe című regényének 
színpadi adaptációja, a Robinson! 
című ifjúsági darab, amelyet Boráros 
Szilárd rendez.

A kamara műsorában két új 
vígjáték és egy meseopera is 

szerepel.

Bagó Bertalan rendezésében kerül 
színpadra a Paolo Genovese Teljesen 
idegenek című filmjéből készült da-
rab, míg Telihay Péter rendezésében 
mutatják be Moliere Don Juan című 
művét. Engelbert Humperdinck Jancsi 
és Juliska című meseoperáját Gulyás 
Dénes rendezi.
A teátrum stúdiótermében lesz látha-
tó Gerhard Dorfer és Anton Zettel A 
monarchia utolsó hóhéra voltam című 
monodrámája Bodonyi József rende-
zésében, Stenczer Béla előadásában.
Böhm György a Pécsi Horvát Szín-
házban Kvammen, Nag, Saegrov és 
Torkelsen Királyrák krumplifészekben 
című művét állítja színpadra.
Mint arról lapunk is beszámolt fen-
tebb, szeptember 16. és 20. között 
hívják a tánc szerelmeseit a XVI. Pécsi 
Nemzetközi Tánctalálkozóra is, ame-
lyen öt nap alatt nyolc társulattal talál-
kozhat a közönség.
A színház jövő évi produkcióiról, a 
jegy- és bérletvásárlási tudnivalókról 
a pnsz.hu, míg a nemzetközi tánctalál-
kozó programjairól a tanctalalkozo.hu 
oldalon olvashatók további részletek.

Remek előadások várják a tánc szerelmeseitRemek előadások várják a tánc szerelmeseit

Három ősbemutatóval is kedveskednek a közönségnekHárom ősbemutatóval is kedveskednek a közönségnek
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110	éve	indult	meg	a	termelés	a	pécsi	dohánygyárban

Azon fogunk dolgozni, hogy a Pécset választó 
cégek legalább olyan sokáig legyenek sikere-

sek a városban, mint a BAT dohánygyára – mondta 
a polgármester a 110 éves üzem évfordulójának al-
kalmából rendezett ünnepségen.

 l Pernecker Dávid
A BAT első pécsi dohánygyárában 1912-ben indult 
meg a termelés, a 110 éves évforduló alkalmából 
ezért a cég sajtónyilvános ünnepséget rendezett a 
Dohány utcai üzemtelepen, amelyen Orosz Zoltán, 

a pécsi gyár ügyvezető igazgatója mellett részt vett 
Péterffy Attila polgármester is.
Orosz Zoltán köszöntőjében kiemelte, hogy a tér-
ség egyik legnagyobb foglalkoztatójaként számon 
tartott pécsi gyár három egységében több mint 800 
fő dolgozik. Mint mondta, a gyár történetét folya-
matosan meghatározta az innováció, a fejlesztés le-
hetőségeinek keresése: innen származik az ország 
első filteres cigarettája, itt fejlesztették ki a szénszű-
rős cigarettát, 2019-ben pedig az ipari parkban el-
indult a termelés a cég nikotinpárna-üzemében is. 

Mindez egybevág a BAT-vállalatcsoport azon céljá-
val, hogy termékeik egészségre (és a környezetre) 
gyakorolt káros hatását csökkentsék – tette hozzá 
az ügyvezető.
– Nagyon büszkék vagyunk arra, hogy pécsi cég va-
gyunk, büszkék vagyunk arra, hogy a pécsiek közös-
ségének részesei lehetünk – emelte ki Orosz Zoltán.
Péterffy Attila a gyár történetét ismertetve elmondta, 
hogy az elmúlt 110 év során az üzem folyamatosan a 
megújulásra, a fejlődésre törekedett és mindig lépést 
tudtak tartani a változó fogyasztási szokásokkal.

Mindez nem csupán a cégnek hozott 
nagy sikereket, hanem a városnak is – a 
gyár Pécs egyik legnagyobb adófizetője 

is.

– A BAT gyára fontos szerepet játszik abban, hogy 
Pécs ma is fejlődő város tud lenni. Mindent megte-
szünk azért, hogy ez így maradjon, hogy a városban 
újabb gyárak létesülhessenek és bővülhessenek, hogy 
újabb befektetők érkezzenek hozzánk. A Seiren és az 
Ernst & Young Pécsre érkezése jól jelzi, hogy a vá-
ros vonzó helyszín a gazdasági szereplők számára is. 
Azon fogunk dolgozni, hogy a Pécset választó cégek 
legalább olyan sokáig legyenek sikeresek a városban, 
mint a BAT dohánygyára – mondta a polgármester.
Az esemény zárásaként Síkfői Tamás, a Pécs-Bara-
nyai Kereskedelmi és Iparkamara elnöke jubileumi 
oklevelet adott át Orosz Zoltánnak a baranyai üzleti 
közösség nevében, majd a gyár bejáratánál leleplez-
tek egy, az évforduló alkalmából állított emléktáblát 
is.

Pécsi	orvos	lehet	a	következő	magyar	űrhajós!
Több mint kétszáz pályázóból 

mintegy kéttucatnyian maradtak 
bent az Európai Űrügynökség és a 
HUNOR program szigorú szűrővizsgá-
latain, melynek végeredményeként a 
tervek szerint 2024-ben magyar űr-
hajós juthat el a Nemzetközi Űrállo-
másra. Köztük van a pécsi egyetemi 
tanársegéd, dr. Schlégl Ádám is, aki a 
PTE Klinikai Központ Ortopédiai Klini-
ka szakorvosa.

 l PécsMa.hu
A 2021-ben indult 100 millió dolláros 
HUNOR (Hungarian to Orbit) ma-
gyar űrhajósprogram során az űrben 
megvalósítandó tudományos projekt 
mellett kiválasztják azt a magyar ku-
tatóűrhajóst is, aki a tervek szerint 
2024-ben elindulhat a Nemzetközi 
Űrállomásra (ISS) egy nagyjából egy 
hónapos küldetésre – írja a Pécsi Tu-
dományegyetem közleményében.
A leendő űrhajósok jelentkezését idén 
január 31-ig várták, több mint 240 ér-
vényes pályázat futott be, az első érté-
kelést követően pedig 100 fő haladha-
tott tovább a kiválasztási folyamatban, 
onnan pedig a csapat fele a következő 
szűrőhöz.

Mostanra kevesen 
maradtak, de köztük van 
dr. Schlégl Ádám, a pécsi 

klinika szakorvosa is.

Az első teszten legjobban teljesítők 
mehettek tovább a második fordulóba, 
ahol pszichológiai vizsgálatoknak ve-
tették alá őket. A pécsi orvos itt is to-
vábbjutott, mint mondta, a misszióhoz 
olyan jelentkezőket, csapatjátékosokat 
keresnek, akik nagy nyomás alatt is 
kiegyensúlyozottak, higgadtak tudnak 
maradni, stresszhelyzetben sem hagy-
ja őket cserben ítélőképességük, krea-
tívak, gyorsan és határozottan tudnak 
dönteni, emellett jól viselik azt, ha csa-
ládjuktól távol kell boldogulniuk.
A kalandvágyó klinikus azt is kifej- 
tette, a tesztek során komoly hangsúlyt 
fektettek a logikára, a memóriára, a 
térbeli orientációra, valamint a ter-
mészettudományos ismeretekre és az 
angol nyelvtudásra is.
A második körre – mely május végé-
től június elejéig zajlott Kölnben – 26 
fő került be. A folytatásban fizikai és 
egészségügyi felmérés zajlik majd, 

amihez egy repülőorvosi alkalmas-
sági igazolást is be kellett nyújtania a 
jelentkezőknek. Ezután még több stá-
ción kell sikerrel szerepelniük a részt-
vevőknek, míg csak két fő marad: egy 
űrhajós és a tartaléka. 
Egy durván féléves képzés várja majd 
őket az Amerikai Egyesült Államok-
ban, Houstonban, melyet az Axiom 
Space Inc. szervez. Ennek keretében 
szimulált körülmények között (para-
bolarepülés, többórás víz alatti kikép-
zés) készítik fel a tagokat az űrrepülés-
re és a Nemzetközi Űrállomáson való 
tartózkodásra.

„A világűrbe kijutni talán az egyik leg-
nagyobb kaland, a legkülönlegesebb 
élmény, amiben egy embernek része 
lehet. Szinte minden gyermek életé-
ben van egy pont, amikor intenzíven 
érdeklődik az űr iránt. Sokaknál aztán 
elhal ez a szenvedély, nálam viszont 
nem így történt, a mai napig kitart a 
rajongás. 
Emellett a Nemzetközi Űrállomáson 
elvégzendő kísérletek, az ezekben rej-
lő tudományos potenciál és a kaland-
vágy is komoly motiváció számomra” 
– idézi a közlemény dr. Schlégl Ádá-
mot.

A BAT fontos szerepet játszik Pécs fejlődésébenA BAT fontos szerepet játszik Pécs fejlődésében

Dr. Schlégl ÁdámDr. Schlégl Ádám
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Jutalomban	részesíti	az	ötös	tanulókat	a	pécsi	állatkert
Bizony sok lurkó ha tehetné, akár minden héten a 

kifutók közt lógna, ami nyilván nem kis anyagi 
terhet jelentene a szülőknek. Most viszont remek 
lehetőségük van a kedvezményes jegyvásárlásra, 
hiszen a pécsi zoo idén is meghirdette szuper ak-
cióját, mely a kifejezetten jó iskolai teljesítményt 
hivatott jutalmazni.

 l PécsMa.hu
Jó ideje válthatnak akciós jegyet a tanév végi jeles 
osztályzatokat felmutató gyerekek a pécsi állatkert-

ben, idén a kampány az Adj egy 5-öst! címet viseli 
és 50 százalékkal olcsóbb belépő váltására jogosít fel 
minden általános iskolást, akinek a bizonyítványá-
ban valamely természettudományos tárgy mellett 
ötös érdemjegy áll.

Június 30-ig!

Zag Gábor, Pécs kulturális ügyekért felelős alpolgár-
mestere ezzel kapcsolatban lapunknak elmondta: a 
városvezetés fontosnak tartja a természettudomá-

nyos tárgyakat, a gyerekek környezeti nevelését, il-
letve azt, hogy a fiatalok az állatkertben olyan fajokat 
is közelről megismerhessenek, melyeket korábban 
maximum csak könyvekben és filmekben láttak.
– Örülünk neki, hogy ez a program mindig nagyon sok 
családot vonz. A zoo népszerűségét pedig nem csak a jó 
statisztikák, de az is mutatja, hogy az általuk szervezett 
tábor évek óta hihetetlenül sikeres, gyakorlatilag már a 
jelentkezés elindításának napján rendre betelik minden 
turnus. Erre az önkormányzat fenntartóként is rendkí-
vül büszke – tette hozzá az alpolgármester.

Egyre	szebb	helyen	él	a	MancsRanch	népes	állatcsapata

A MancsRanch varázslatos hely: Fejes Rózsa tulajdonos szeretete sző-
rös-tollas „gyermekei” iránt szinte kézzel tapintható a levegőben, a láto-

gató minden lakót megetethet, megsimogathat, emellett az itt eltöltött időre 
kizárhatja problémáit, feltöltődhet a kedves és igazán szófogadó jószágok 
társaságában. Viszonylag rég jártunk már náluk, így megnéztük, milyen fajok-
kal ismerkedhetnek meg most az állati programot választók.

 l PécsMa.hu
2016-ban indult a történet: Fejes Ró-
zsa és kutyája, Mancs az országot járva 
tartottak gyerekfoglalkozásokat, majd 
a nő létrehozta azt a csodás helyet, 
amit ma is ismerünk.
A MancsRanch látogatása kizárólag 
előzetes telefonos egyeztetés után le-

hetséges, a belépőjegyekből származó 
bevétel kivétel nélkül az itt élő állatok 
takarmányozására, élőhelyük folya-
matos karbantartására és fejlesztésére, 
valamint nyilván időről időre adódó 
orvosi költségeire fordítják. A hely 
sokat változott, mióta utoljára itt jár-

tunk: támogatóik adományai a legjobb 
helyre kerültek. Közel 50 lakója van a 
rancsnak: harmóniában él együtt ku-
tya, macska, törpemalac, minimarha, 
nandu, emu, többféle mókus és kecske, 
alpaka, róka, bárány, vörösorrú koati, 
angóranyúl, borz, tarajos sül, minipó-
ni, törpeszamár, kacsa és kenguru. 

Lassan telt ház alakul 
ki, egyelőre viszont új 

ingatlanra nincs anyagi 
háttere a tulajdonosnak.

Sok a mentett állat: a legújabb például 
egy olyan őzgida, amit kutyák marcan-
goltak majdnem szét, kicsivel előbb 
érkezett fajtársára fűnyírót toltak rá, 
mára mindkettő teljes értékű életet 
él az állatkert és -otthon területén. 
Három nyestkölyköt egy építkezésről 
szállítottak a rancsra. A Harry Pot-
ter-sorozat ihlette a két – szintén men-
tett – emunak, Csikócsőrnek és Vihar-
szárnynak a nevét, amiknek szerencsés 
történetét mi is megírtuk. A rendkívül 
rossz körülmények közül befogadott 
és több komplikált műtéten túllevő 
miniló, Mimóza nemrég egészséges 
csikót hozott a világra.

Talán a világon egyedülálló, hogy itt 
a vendégek nem csak egész közelről 
megnézhetik, de akár meg is simogat-
hatnak egy tarajos sült, amely egyéb-
ként hihetetlenül veszélyes állat. Mint 
megtudtuk, idén már Ausztráliából 
is érkeztek látogatók, akik a Gizmó 
névre hallgató tüskés emlősre voltak 
kíváncsiak.
Valamilyen mágikus képesség állhat 
annak hátterében, hogy Fejes Rózsa 
látszólag bármilyen állatot képes meg-
szelídíteni: borz, róka, alpaka, nandu, 
ormányos medve és kenguru teljes 
összhangban élnek együtt, a „pótma-
májuk” pedig bármelyiket kedvére dö-
gönyözheti.
Sajnos akadnak rosszindulatú embe-
rek, nemrég például egy ismeretlen 
elkövető mérget dobott be az állatok 
közé, amiből Toruk kutya sajnos evett 
is. Az eb csodával határos módon 
túlélte az incidenst, mostanra pedig – 
okulva a szörnyű esetből – már kame-
rát is telepítettek a telekre.
A MancsRanchot támogatni lehet 
belépőjegyvásárlással, de átutalással 
és adó 1%-kal is. Sőt, akár jelképesen 
örökbe is fogadhatjuk a lakókat. Erről 
a PécsMa.hu oldalon lehet bővebben 
olvasni.

A pécsi állatkert munkatársai már évek óta vár-
tak erre, most pedig végre teljesült a vágyuk: 

a látogatók egyik kedvenc szerelmespárja, Bonifác 
és Donka borjúfókák szülők lettek! Június 16-ára 
virradóra született a kicsi, mi pedig már lencsevég-
re is kaptuk az aranyos kis jövevényt. 

 l PécsMa.hu
A borjúról egyelőre nem sok mindent tudni, hiszen 
az anyaállat óvja mindentől, így még a gondozók 
sem nagyon mehettek a közelébe. Sőt, apja is csak 
fenntartásokkal. Mindennek ellenére mostanáig idil-
li a hangulat, szerencsére a fókacsaládban eddig béke 
honol, szép fokozatosan összeszoknak.
Mint azt Varga Tamástól, a zoo gyűjteményi és neve-
lési vezetőjétől megtudtuk, a látogatók egyelőre nem 
mehetnek közel a fókamedencéhez, mivel félő, hogy 
a bébire vigyázó felnőttek az idegen közeledésre ag-
resszívvá válnak, és kárt tesznek egymásban, vagy 
kicsinyükben. Jó hír viszont, hogy továbbra is műkö-
dik az online videós közvetítés, aminek köszönhető-

en a víz alatti történéseket is nyomon lehet követni, 
így esetleg a kölyköt is elcsíphetjük úszás közben. 
Ha pedig minden jól megy, akár napokon belül elke-
rülhet a kordon a fókák helye mellől, és kedvünkre 
csodálhatjuk a három lubickoló jószágot. 

Persze jelenleg is láthatók, csak kicsit 
messzebbről.

Nem	csak	a	fókáknál	volt	szaporulat
Nem fogytak el még a jó hírek, ugyanis nem a bébi-
fóka az egyetlen újszülött jelenleg a zooban. Vele egy 
napon egy lámacsikó is kibújt anyja hasából, az elmúlt 
hetekben pedig az állatsimogató csapata egy kiskecs-
kével bővült, amit a napokban két testvér is követ 
majd. Legutóbb éppen gyereknapkor jöttek gólyahí-
rek, akkor bölényborjú látta meg a napvilágot. Ezek 
a fajok mind jól szaporodnak, rendszeresen akadnak 
kölykök az állatkertben. A pici lámát és kecskét, vala-
mint a fiatal bölényt máris megnézhetik a látogatók.

Végre	bébifóka	
született	a	zooban!
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Ügyeleti	ellátás	Pécsen
Baleseti	ügyelet	–	PTE	Klinikai	Központ

+36 72/536-000 • 7624 Pécs, Ifjúság útja 13. 

Felnőtt	háziorvosi	ügyelet	–	PTE	Klinikai	Központ

+36 72/515-104 • 7624 Pécs, Ifjúság útja 13.  
hétköznap 15.00–07.00; szombat, vasárnap és ünnepnapokon 0–24 óráig 

Gyermek	háziorvosi	ügyelet	–	Gyermekklinika

+36 72/515-104 • 7621 Pécs, József Attila utca 7. 
hétköznap 15.00–07.00; szombat, vasárnap és ünnepnapokon egész nap 

Fogászati	ügyelet

+36 72/535-901 • 7621 Pécs, Dischka Győző utca 5. 
szombat, vasárnap és ünnepnapokon 07.00–17.00

Állatorvosi	ügyelet

Pécsi Járási ügyelet és megyei kijáró állatorvosi ügyelet. Az ügyeleti szolgá-
latot sürgős, életveszélyes esetek ellátására tartják fent. Az ügyeleti ellátás 

felárral történik.
A Pécsi Járási ügyelet és a megyei kijáró állatorvosi ügyelet elérhetősége: 

+36 30/970-5419 • szombat–vasárnap 08.00–20.00
A Hársfa úti állatorvosi rendelő elérhetősége: 

+36 30/202-6492 • 7627 Pécs, Hársfa út 27. • szerdánként 18.00–22.00
További elérhetőségek a megye állatorvosi ügyeleteihez: baranyaugyelet.hu

Gyógyszertári	ügyeletek

Pécsen tíz gyógyszertár látja el heti váltásban, hétfő zárástól a következő 
hétfő nyitásig az ügyeletet. Emellett hétvégén és hétközi ünnepnapokon 

további gyógyszertárak is ügyeletet tartanak.
További részletek a patikavilag.hu és a pecs.hu oldalon olvashatók.

Pécs M. J. Város Köz-
gyűlésének alábbi ön-
kormányzati rendeletei 
2022. június 21. napján 
léptek hatályba:

19/2022. (VI.20.) Ör. a 
Város 2022. évi költség-
vetéséről szóló 2/2022. 
(II. 16.) önkormányzati 
rendelet módosításáról;

20/2022. (VI.20.) Ör. 
Pécs Megyei Jogú Város 

Önkormányzata Közgyűlésének Szervezeti és Működési Szabályzatáról 
szóló 37/2019. (XI.15.) önkormányzati rendelet módosításáról;

21/2022. (VI.20.) Ör. a kedvtelésből folytatott állattartásról szóló 47/2014. 
(XII. 12.) önkormányzati rendelete módosításáról;

22/2022. (VI.20.) Ör. önkormányzati ingatlanok vagyoni jellegének meg-
változtatásáról szóló 45/2011. (IX.27.) önkormányzati rendelet módosítá-
sáról;

23/2022. (VI.20.) Ör. a Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyű-
lése által alkotott önkormányzati rendeletek időszakos felülvizsgálatáról.

A közgyűlés által hozott rendeletek és határozatok a gov.pecs.hu oldalon az 
önkormányzat menü, testületi munka almenü, közgyűlési munka almenü 
hozott rendeletek vagy hozott határozatok pontja alatt érhetők el.

Pécs, 2022. június 22.

Rendeletek
Siposné Bikali Éva, a 10. egyéni választókerület képviselője fogadóórát 
tart június 30-án (csütörtök) 15.00–17.00 között a Perczel Miklós utca 2. 
szám alatt található képviselői irodaházban.

A fogadóórára előzetes bejelentkezés szükséges, melyet a +36 30/210-
7785-ös telefonszámon, illetve e-mailben a bikali.eva@ph.pecs.hu címen 
tehet meg.

„Jöjjön el, beszéljünk meg a problémákat, észrevételeket!”

Fogadóóra

Tájékoztatjuk önöket, hogy július 1-én, pénteken a Pécs M. J. V. Polgármes-
teri Hivatala valamennyi szervezeti egységénél az ügyfélfogadás szünetel.

Köztisztviselők	napja
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A Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § 
alapján pályázatot hirdet a Nyugati Városrészi Óvoda Zipernowsky Károly 
Utcai Tagóvoda óvodapedagógus munkakör betöltésére. 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozott idejű 2024. április 
6-ig tartó közalkalmazotti jogviszony. 

A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.

A munkavégzés helye: Baranya megye, 7633 Pécs, Zipernowsky Károly 
utca 3. 

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges 
feladatok: óvodapedagógusi feladatok ellátása munkaköri leírás alapján. 

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

Pályázati feltételek: főiskola, óvodapedagógus; magyar állampolgárság, 
büntetlen előélet. 

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

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. július 31. 

A pályázatok benyújtásának módja: elektronikus úton Kovácsné Haj-
dinák Éva részére a nyugatiovi@nyugatiovoda.hu e-mail-címen keresztül.

A pályázat elbírálásának módja, rendje: a tagóvoda-vezető véleményé-
nek kikérése után az intézményvezető dönt. A pályáztató fenntartja a jogot, 
hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2022. augusztus 15. 

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a nyugatiovoda.hu 
honlapon szerezhet. 

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, csütörtök: 8.00–17.00; kedd, szerda: 8.00–15.00; 
péntek: zárva

Külső véradási alkalom: Pécs, Alexandra Kft. (Üszögi kiserdő 1.) június 
30. 12.00–14.00

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 a munkatársak egészségére.

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

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

Véradás	június	27–30.

Önkéntes	 program	 fiataljait	 köszöntötték	 a	 városházán

Az Európai Szolidaritási Testület programja 18–30 éves fiataloknak biztosít-
ja a lehetőséget, hogy önkéntes munkát végezzenek külföldön. Pécsett is 

sokan önkénteskednek a programon belül, őket Nyőgéri Lajos alpolgármester 
köszöntötte június 13-án. 

 l PécsMa.hu
Az Európai Bizottság által támogatott 
európai önkéntes program, az Eu-
rópai Szolidaritási Testület (korábbi 
nevén Európai Önkéntes Szolgálat) 
keretében több pécsi szervezet fogad 
lassan két évtizede önkénteseket a 
városban. A jelenleg a városban tevé-

kenykedő önkéntes fiatalokat Nyőgéri 
Lajos alpolgármester köszöntötte a 
napokban.
A fiatal önkéntesek Pécsett a helyi kö-
zösségeket szolgálják:

 Ä a fogyatékkal élők mindennapjait 
segítve,

 Ä a környezetvédelem területén dol-
gozva,
 Ähátrányos helyzetű gyerekeknek 
segítve,
 Äkulturális eseményeket szervezve,
 Ä az óvodai nevelők munkáját támo-
gatva,
 Ä vagy akár összefogva segítik továb-
bi civil szervezetek munkáját hely-
ben.

Az Európai Szolidaritási Testület prog-
ramja 18–30 éves fiataloknak biztosítja 
a lehetőséget, hogy önkéntes munkát 
végezzenek külföldön.

Ezen túl azt is, hogy 
kipróbálják magukat 
egy számukra idegen 

környezetben.

A projektekben az önkéntesség idő-
tartama 2 hónaptól 12 hónapig tart-
hat, ezalatt a fiatalok bekapcsolódnak 
a szervezetek munkájába, napi te-
vékenységeibe, adott esetben meg-
valósítják saját ötleteiken alapuló 
kezdeményezéseiket, ezzel segítve a 

helyi közösségek életét. Az Európai 
Szolidaritási Testület adatbázisa sok 
ezer regisztrált szervezetet tartalmaz, 
ezeket böngészve találhatják meg a 
fiatalok a számukra fontos témákat, 
tevékenységeket, amelyekben szívesen 
részt vennének a program kereteiben. 
Pécs adottságaival, gazdag történelmi 
múltjával, változatos kulturális életé-
vel, egyetemi polgáraival nagyszerű 
keretet tud biztosítani a projekteknek 
és barátságos környezetet az ideérkező 
fiataloknak, akik az elmúlt hónapok-
ban valamennyire már a helyi közös-
ség részévé váltak.
A programban részt vevő pécsi szerve-
zetek és tevékenységeik:

 ÄFogd a Kezem Alapítvány: Fogya-
tékos emberek nappali foglalkoz-
tatója
 ÄPécs-Normandia LIONS Club ta-
nodája: Hátrányos helyzetű gyere-
kek korrepetálása, foglalkoztatása 
és óvodai önkéntesség
 ÄTerületfejlesztők a Vidékért Egye-
sület: Óvodai önkéntesség
 ÄÖkográf Egyesület: Recycling, öko-
lógiai nevelés
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LAKÁS
Eladó ingatlanokat keresünk 

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

www.kosaingatlan.hu

Eladó lakást keresek Kp-ért, 
Belváros. Telefon: 06/70/304-8038
Energetika. Telefon: 06/70/318-4000
Eladó lakást keresek 
Uránváros, egyetemváros. 
Telefon: 06/70/318-4000
Pécs-Mecsekáruháznál 36 nm-es, II. 
em-i, felújított téglalakás 23,5 MFt. 
Telefon: 06/30/929-9180
Kertvárosi lakást vennék. 
Telefon: 72/214-066
Alkotmány utcában eladó 48 nm-es, 
felújított lakás. Ár: 44,9 MFt. 
Telefon: 06/70/318-4000
Eladó uránvárosi, 52 nm-es, 
I. em-i lakás. Ár: 29,9 MFt. 
Telefon: 06/70/318-4000
Móré F. utcában eladó 63 nm-es, 
teljesen felújított lakás. Ár: 46,9 MFt. 
Telefon: 06/70/318-4000

MEDÚZA INGATLANIRODA ÜGYFELEI 
RÉSZÉRE ELADÓ INGATLANOKAT KERESÜNK.

2,5% JUTALÉK ELADÁS UTÁN 
06/30/929-9180 • meduzaingatlanpecs.hu
PÉCS, SZÁNTÓ KOVÁCS J. U. 2/B. FSZT. 2.

Eladó lakás Uránvárosban 39 nm 
+ garázs. Telefon: 06/70/318-4000
Köztársaság téren 40 nm lakás eladó. 
Ár: 20 MFt. Telefon: 06/70/318-4000
Értékbecslés. Telefon: 
06/70/318-4000
Energetikai tanúsítvány. 
Telefon: 06/20/462-9891
Kertvárosi, 2 szobás, 52 nm-es, 
műanyag ablakos, erkélyes panellakás 
24,9 MFt. Telefon: 06/30/929-9180

Belvárosi, 36 nm-es, két félszobás+16 
nm-es fedett teraszos, önkormányzati 
lakásom nagyobbra cserélném. 
Telefon: 06/30/879-9987

INGATLAN
Tárolót, pincét vásárolok. 
Telefon: 06/70/304-8038
Lakható hétvégi házat keresek jól 
megközelíthető helyen, Pécsen saját 
részre. Telefon: 06/30/231-8099

GDN Ingatlaniroda
Király u. 75.  |  30-947-8323

www.pecs.gdn-ingatlan.hu
www.tolnaikert.hu

TOLNAI KERT lakópark
Eladó 5 szobás, 160 nm-es családi ház 
Újhegyen. Ár: 99,9 MFt. 
Telefon: 06/20/232-0820
Pécsszabolcsi szőlőhegyen 
gazdálkodásra alkalmas telek 
présházzal eladó, 1600 n-öl. 
Telefon: 72/238-348
Pécs és környéki eladó 
ingatlant keresek készpénzért. 
Telefon: 06/30/929-9180
Budai vám közelében 90 nm-es, 
2 szoba, nappalis, felújított 
családi ház. Ár: 25,9 MFt. 
Telefon: 06/30/929-9180

Pécsett, a Bródy Sándor 
utcában 4 szobás, 150 nm-es, 

duplagarázsos családi ház. 
Ár: 38,5 MFt. 06/30/929-9180

Eladnám Pécs-vasasi házrészt 
osztatlan területtel vagy elcserélném, 
minden megoldás érdekel. 
Iár: 18,5 MFt. Telefon: 06/20/367-1564
Vasason eladó bontatlan 
házrész (65 nm). Iár: 18,5 MFt. 
Telefon: 06/20/367-1564

Garázst vennék. Telefon: 
06/70/304-8038
Eladó 1500 nm összközműves építési 
telek, pincés kisházzal Pécs, Fogadó u. 
Telefon: 06/20/343-6744, 72/326-410

BÉREL-KIAD
Kiadó ingatlant keresek diákok 
részére. Telefon: 06/70/304-8038
Sportolóknak albérletet keresek, 
minden megoldás érdekel. 
Telefon: 06/70/318-4000
Kiadó családi házat keresek. 
Telefon: 72/214-066

ÁLLÁS
Házi betegápolást vállalok 8.00-
12.00. Telefon: 06/70/368-5929

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

TÁRS
50% Vénusz társközvetítő. 
Pécs, Citrom u. 2-6. I. em. 5. 
Telefon: 06/20/287-0135
83 éves férfi megismerkedne 
szimpatikus nővel 74 éves, 
66 kg-tól. Jelige: „Születésnap” a 
hirdetőbe, Széchenyi tér 1. sz.
78 éves férfi társat keres. 
Telefon: 06/30/975-8982

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

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

KRISZI masszázs Citrom u-ban.

06/20/326-5035 
Szeretettel várom új vendégeimet!

Veszélyes favágás alpin technikával, 
fiatalító vágás, ritkítás, fagondozás. 
Teljes garanciával. Balázs Péter. 
Telefon: 06/30/977-1801
Molnár ablak! Műanyag nyílászárók, 
6-7 légkamrával és 2-3 rétegű 
üvegezéssel, acélajtók, redőnyök, 
szúnyoghálók forgalmazása, beépítése, 
javítása. Június 30-ig, akár 20% 
kedvezmény! Folyamatos akcióval! 
www.molnarablak.109.hu 
Telefon: 06/70/638-6402
Fűnyírást, bozótirtást, zöld terület 
kezelését, kedvező áron vállalom. 
Telefon: 06/30/171-7762

Lakásszerviz, WC-tartályok, 
vízcsapok, mosdók, zárak javítása, 
cseréje. Telefon: 
72/310-671, 06/30/562-7756
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

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 • szer-
kesztőség: 7621 Pécs, Király u. 27. • e-mail: info@pecsma.hu • 
nyomdai munkálatok: Mediaworks Hungary Zrt., • Nyomda címe:  
1225 Budapest, Campona utca 1. • Felelős vezető: Szabady Balázs nyomda 
igazgató. • Megjelenik 68 000 példányban.

HIRDETÉS • újsághirdetés vagy pr-cikk esetén ajánlatkérés a hirdetes@pecsma.hu e-ma-
il-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: hir-
detes@pecsma.hu

HIRDETÉSFELVÉTELI PONTOK • MELITTA – 7621 Pécs, Citrom u. 2. I. em. – 
06 72 214 066, 06 70 318 4000 • Foryou divat – 7632 Pécs, Éva u. 3. – 
06 30 883 8425 – nyitvatartás: H–P: 9.00–17.00, Szo: 8.00–12.00 • Csontváry Tüke iroda 
– 7632 Pécs, Csontváry u. 10. – nyitvatartás: H: 8.00–16.00
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Szobafestés, mázolás, tapétázás 
fóliázással, bútormozgatással, 
takarítással, anyagbeszerzéssel 
precíz munka, reális áron. 
Telefon: 06/70/271-4846
Fakivágás, fűnyírás, bozótirtás. 
Telefon: 06/70/295-5352
Veszélyes fák és minden más 
fák kivágása, gallyazása garantált 
minőségben. Lombhulladék-
elszállítás és fa beszámítás lehetséges. 
Telefon: 06/30/221-9993

Mosógépek, hűtőgépek 
javítása garanciával. 

06/20/944-4233

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
Veszélyes és bármilyen fa 
kivágása, gallyazása garanciával. 
Fiatalítás, fagondozás. Telefon: 
72/213-056, 06/20/339-3645
Víz-, villanyszerelés, kisebb 
javítások. Telefon: 06/70/774-1140
Lakásfelújítás, festés, 
gipszkartonozás, komplett 
fürdőszoba felújítás, teljes körű 
ügyintézéssel. Norbitech Kft. 
Telefon: 06/30/214-4307
Nyugdíjas szakembert keresek 
festés, asztalos munkára. 
Telefon: 06/30/227-1370
Házhoz jön a gyógyítás 
pulzáló mágneses terápia. Infó: 
fuvesember66@gmail.com
Hőszigetelés, burkolás, parkettázás, 
kőművesmunkák azonnali kezdéssel. 
Telefon: 06/20/912-7881
Térkövezés, földmunka, 
kőművesmunkák azonnali kezdéssel. 
Telefon: 06/20/912-7881
Konyhabútorok, beépített 
szekrények készítése, felújítása. 
Telefon: 06/20/310-6071
Redőny, faredőny, gurtni csere, 
szerelés. Telefon: 06/30/859-8118
Fűkaszálást vállalok. 
Telefon: 06/30/268-5086
Tetőjavítások, komplett tetőbeázás, 
javítás, bádogos munkák. 
Telefon: 06/20/912-7881
Üvegezés, pótgittelés. 
Telefon: 06/30/908-0265

SZŐNYEGTISZTÍTÁS
rojtfehérítés, szegélyjavítás 

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

KÁRPITTISZTÍTÁS

Masszázs változatosan. 
Telefon: 06/30/576-0057
Kőműves munkákat, betonozást, 
vakolást, csempézést, térkövezést, 
vizes falak vakolását vállalom. 
Telefon: 06/20/520-8421
Redőny, szúnyogháló, szalagfüggöny, 
új megrendelések, javítás, gurtni 
csere. Telefon: 06/70/324-5476
Lomtalanítást és takarítást 
vállalok. Telefon: 06/20/805-5041
Vízvezeték-szerelés, 
csőtörés-, dugulás elhárítás. 
Telefon: 06/20/298-4206
Vízvezeték-szerelés, 
csőtörés-, dugulás elhárítás. 
Telefon: 06/70/215-9583
Robi villanyszerelést vállal. 
Telefon: 06/30/589-7539
Dugulás-elhárítás, vízvezeték-
szerelés, wc-, mosdó, mosogató, 
csaptelep javítások kiszállási díj 
nélkül. Szabó Sándor. Telefon: 
72/444-073, 06/70/310-8435

KÖNYVELÉS, ADÓBEVALLÁS
Elmaradt könyvelés pótlása, 

önellenőrzés. 06/20/9332-546

Szobafestés, mázolás 
bútormozgatással, takarással, 
sajátkezű munkavégzés, 
díjmentes árajánlat. Telefon: 
72/425-618, 06/20/989-3906
Festést-mázolást vállalok 
rövid határidőn belül. 
Telefon: 06/30/134-9187
Kádfelújítás. Telefon: 06/70/548-9372
Kályhás! Vas, cserépkályha, 
kandalló munkák (vízteres is). 
Telefon: 06/70/259-7618
Festés-mázolás, tapétázás, 
homlokzatfestés, lépcsőházak 
festése közületeknek is, garanciával. 
Telefon: 06/20/962-1718
Jóslás, rontáslevétel, auraerősítés. 
M. Zsóka Pécs, Citrom u. 2-6. 
I. em. 5. Bejelentkezés előny. 
Telefon: 06/20/287-0135
Kőműves és bádogos munkát 
rövid határidővel vállalunk. 
Telefon: 06/30/341-3165

Festést, mázolást vállalok 
rövid határidőn belül. 

06/30/134-9187

Napellenző, ponyvacsere, javítás, 
reluxa, roletta, harmonikaajtó 
készítés. Telefon: 06/30/993-3064
Fűnyírás, bozótirtás, telektisztítás, 
veszélyes fakivágás hulladék 
elszállítással. Telefon: 06/20/511-7456
Lakásszerviz, lakatosmunka, 
karbantartás. Telefon: 06/70/774-1140
Törmelék és szemétszállítást 
vállalok! Padlás és pinceürítést, 
bozótirtást. Telefon: 06/30/175-3818

Villanyszerelés, hibakeresés. 
Telefon: 06/30/340-8824
Parkettacsiszolás, parkettázás, PVC-
padlózás. Telefon: 06/30/227-7427

Jogi segítség és jogvédelem
ügyvédi költség nélkül.

06/30/982-1044

Fürdőkád-felújítás kívánt színben, 
garanciával. Telefon: 06/30/259-7123
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
Favágás alpintechnikával, 
emelőkosárral, fűnyírás, 
bozótirtás, sövénynyírás, 
cégeknek egyéb munkák. Várhelyi. 
Telefon: 06/20/371-7019

Redőny, szúnyogháló javítás, 
újak készítése, ajtó-, ablak 

műanyagból, fából 10–30% 
kedvezménnyel.

06/70/352-0752, 
06/30/780-9636 

Hívjon bizalommal!

Cipzárbevarrás, nadrág-, 
szoknyafelvarrás, egyéb. 
Telefon: 06/30/519-0885
Építési és bontási munkálatokat 
vállalunk brigádommal. Alaptól 
tetőig, térkövezést, tereprendezést, 
stb. gyors, precíz munka. Hívjon 
bizalommal. Kovács Sándor. 
Telefon: 06/20/419-4879

VEGYES
Kád, mosdókagyló, zuhanytálca, 
csempe felújítása. Telefon: 
06/30/294-0144
Bevásárlást, orvoshoz kísérést vállal 
leinformálható hölgy alkalmanként. 
Telefon: 06/30/519-0885
Örökösödési szerződést kötne 
vallásos, leinformálható hölgy. 
Telefon: 06/30/519-0885

ADÁS-VÉTEL

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

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

e-mail: info@pecsimutargygaleria.hu

Minden hagyatékot elszállítanánk, 
régiséget felvásárolunk. Közös 
megegyezés szerint, ingyen szállítás 
nincs. Telefon: 06/20/367-1564 

Vásárolok hagyatékot pincétől a 
padlásig. Ingyenes lomtalanítás. Név 
és telefon leinformálható. Hívjon 
bizalommal! Lasch-Mészáros. Telefon: 
06/30/411-0567, 06/70/434-2040
Lomtalanítást vállalok, régiségeket 
vásárolok. Telefon: 06/20/367-1564
Régiséget, hagyatékot, 
feleslegessé vált tárgyait 
megvásárolom. Lomtalanítás 
pincétől a padlásig. Lakatos 
János. Telefon: 06/70/309-9706
Rossz automata mosógépet 
keresek (Pécs, Komló). 
Telefon: 06/30/982-8518
Színesfémet, ócskavasat 
veszek, házhoz megyek. 
Telefon: 06/20/805-5041
Hagyatékot, kályhákat vásárolok. 
Telefon: 06/20/805-5041

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

Néptánccsoportunknak vásárolunk 
szoknyákat, kendőket, alsószoknyákat, 
kiegészítőket, fejdíszeket, teljes 
viseleteket, szőtteseket, métervásznat. 
Telefon: 06/30/302-5707
Régiségboltunkba keresünk 
megvételre: porcelánokat 
és egyéb tárgyakat, figurális 
porcelántárgyakat, dísztárgyakat, 
festményeket, bútorokat, kerámiákat, 
retro tárgyakat, egyéb régiséget. 
Telefon: 06/30/608-3962
Háztartási gépeket ingyen elszállítok, 
vasat, fémhulladékot megvásárolok. 
Telefon: 06/30/171-7762
Hagyatékot vásárolok, lomtalanítás 
ingyenes. Telefon: 06/30/341-3165
Ceragem jádeköves masszázságy 
eladó hőtakaróval. Ár: 200 EFt. 
Telefon: 06/20/586-4833
EL-GO Moped négykerekű, 
újszerű eladó. Ár: 330 EFt. 
Telefon: 06/20/482-8166
Füge, szeder, málna, bambuszfutó 
kicsi és nagytövek eladók. 
Telefon: 06/20/352-9886
Vásárolok! Zsolnay-Herendi 
és egyéb porcelánt. Aranyat, 
ezüstöt (törtet is), érméket, 
órákat, festményt, bútort, könyvet, 
varrógépet, agancsot, hagyatékot. 
Készpénzfizetéssel. Díjtalan 
kiszállás. Telefon: 06/20/419-4879
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Mazács	Fanni	és	Bali	Dániel	ismét	vb-címet	nyert
A portugáliai Guimaresben rendezett aerobik-vi-

lágbajnokságon a trióban elért aranyérem 
után újabb pécsi sikerek születtek.

 l Szakács Miklós
A sportág pécsi kiválóságai már június 17-én meg-
koronázták amúgy is pazar pályafutásukat, hiszen 
ahogyan arról beszámoltunk, a Bali Dániel, Mazács 
Fanni, Farkas Balázs trió világbajnok lett. 
Mivel aznap a magyar csapat tagjaként a team 
ranking versenyben is aranyat nyertek, így június 
18-án, szombaton Mazács és Bali már kétszeres 
vb-győztesként vághatott neki a vegyespáros dön-
tőjének.

Ott pedig gyakorlatilag hibátlan műsort 
bemutatva ismét világbajnok lett a PSN 

Zrt. két versenyzője. 

Ezzel egyébként rögtön a magyar aerobik-sport tör-
ténetének legeredményesebb képviselőivé váltak, hi-
szen már háromszoros világbajnoknak mondhatják 
magukat.
A csoportfináléban is érdekelt volt a magyar csapat, 
ahol újabb remek produkciót nyújtva ezüstérmet 
szerzett, méghozzá úgy, hogy a Mazács, Bali és Far-
kas is kivette a részét a sikerből (mellettük Lőcsei 
Zoltán és Szőllősi Panna volt még tagja a magyar 
csoportnak).
Aerobik-válogatottunk ezzel története legeredmé-
nyesebb vb-jét zárta, hiszen három arany mellett két 
ezüstöt és egy bronzot szerzett meg Guimaresben.
– Parádésan sikerült ez a világbajnokság, minden 
idők legsikeresebb vb-je lett magyar szempontból, 
hiszen utoljára több mint 20 éve volt aranyérmünk, 
most pedig hirtelen három is lett – nyilatkozta a Ma-
gyar Torna Szövetség honlapján a PSN kiválósága, 
Bali Dániel. – Jeles napok ezek a magyar aerobik 

számára, és az én karrieremben is. 2014 óta kilenc 
vb-érmet szereztem, de egyik sem arany volt, úgy-
hogy én ezt kiböjtöltem. De úgy néz ki, hogy most 
elindult a szekér. Kicsit úgy érzem, hogy ennek így 
kellett történnie, nagyon boldog vagyok. Az elmúlt 
7-8 év munkája mostanra ért be, mind a versenyzők 
munkája, mind a szakmai vezetésé, pszichológiai és 
szakmai szempontból is minden összeállt. Szerin-
tem az nagyon jó volt, hogy sosem éreztük azt, hogy 
mi készen vagyunk, mindent tudunk. Az edzőkkel 
együtt elengedtük a kevésbé jó dolgokat, arra építet-
tünk, ami jó volt, akár a felkészülés apró részleteit, 
akár a gyakorlatokat tekintve. Azt mindenképpen 
szeretném elmondani, hogy nagyszerű gyakorlata-
ink vannak, művészi hatáspontban élen vagyunk, 
az edzésen meg hozzátesszük a kivitelt meg a nehéz-
séget, úgyhogy ez a siker egy komplex, sok éven át 
tartó munka eredménye.

Fotók: psnzrt.hu

Milák	Kristóf	újabb	világcsúccsal	nyert,	Kenderesi	Tamás	hatodik	lett

Milák Kristóf címét megvédve és saját világcsú-
csát megdöntve nyert a 200 méteres pillan-

góúszás június 21-i döntőjében a budapesti vizes 
világbajnokságon. Kenderesi Tamás a hatodik he-
lyen ért célba. 

 l PécsMa.hu
Minden idők legjobb idejével, saját világcsúcsát 
megdöntve védte meg világbajnoki címét Milák 
Kristóf 200 méter pillangón múlt kedden, a fővárosi 
vizes vb-n.

Milák a korábbi világcsúcsát 
1:50.34-re javította.

A pécsi Kenderesi Tamás ugyan harmadikként zárta 
az első 50 métert, végül azonban 1:55.20-as idővel 
hatodik helyen ért célba.

Fotók: Illyés Tibor, Kovács Tamás/MTI

Bali Dániel és Mazács FanniBali Dániel és Mazács Fanni Nagy az öröm: a trió is aranyérmes!Nagy az öröm: a trió is aranyérmes!

Kenderesi TamásKenderesi Tamás Milák KristófMilák Kristóf
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