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Legfrissebb hír: Hivatalosan is összeadták
patcai láma PÉCSI
házaspárt
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Szavazzon! Mondja el
véleményét!
A héten minden nagyobb párt
bejelentette már, kit kíván
indítani polgármesternek. Így
mostanra négy név vált ismertté.

Ön melyiküket tartaná
alkalmasnak a polgármesteri
feladatokra?
Kővári János (Összefogás
Pécsért) (50%, 170 szavazat)
Kiemelt

Pécsi közélet

Apák Napja lesz a Hullámfürdőben
 2019.06.12

 pécsért.hu

0 hozzászólás

 család, Pécsi Család és KarrierPONT

Péter y Attila (MSZP-DKMomentum, MPE) (26%, 87
szavazat)
Vári Attila (Fidesz-KDNP) (15%,
50 szavazat)

Tetszik 3

Június 16-án, vasárnap délután az apákat ünnepelik a Hullámfürdőben
egy európai uniós pályázat keretében. Az ingyenes családi délutánon
nem csak a hőség lesz elviselhetőbb, de vidám programokkal és
koncerttel is várják a családokat – ígérik a szervezők.
A rendezvény napján a Hullámfürdőbe ingyenesen, összesen háromszáz
felnőtt léphet be, azok, akik előzetesen regisztrálnak a programra.

Pap András (független) (9%, 32
szavazat)
Összes szavazó: 339
Szavazások archívum

Az egész napos strandolási lehetőség mellett délután 15 órakor kezdődnek
az apák napi programok. Fellép a Rece célők zenekar, és zumba órán is
részt vehetnek a mozogni vágyók. Az apukákat és gyermekeiket több
játékos feladattal várják a szervezők, lesz többek között ugrálóvár, óriás
darts, buboréklabda és apa-gyermek kvíz is.
A feladatok teljesítéséért pecsétet kapnak a családok: 5 pecsét után egy
ajándék fagyit kapnak a gyerekek, az apukák pedig „Legjobb apa”

Pécs vásároljon
elektromos buszokat!
– PETÍCIÓ
Az olcsóbb és korszerűbb a
városi buszközlekedésért.
A Szövetség Pécsért

Kedves Látogató! Tájékoztatjuk, hogy a honlap felhasználói élmény fokozásának érdekében sütiket alkalmazunk. A honlapunk

oklevelet. A vállalkozó kedvű apukák pedig “harcba szállhatnak” további
nyereményekért.

használatával ön a tájékoztatásunkat tudomásul veszi.
Elfogadom

személyesen és online is
aláírásokat gyűjt annak

érdekében, hogy elérhessük,

elektromos buszokat vásároljon
PÉCSI KÖRNYEZET
PÉCSI GAZDASÁG
PÉCSI K
Pécs...

Ezek mellett ingyenes családi fotózásra is lehetőség nyílik a helyszínen, az



PÉCSI KÖZÉLET

elkészült képek rögtön a helyszínen átvehetőek lesznek.

Az apák napját június harmadik vasárnapján ünneplik Magyarországon. A
Pécsi Család és KarrierPONT rendezvényének célja, hogy egy vidám családi
délután keretében hívja fel a gyelmet az apák családban betöltött
szerepének fontosságára.
Regisztráció és minden más információ:
BARANYA.MUNKACSALAD.HU

Petíció
aláírása
Ajánlott

Apa is csak egy van! – Ingyenes családi délután a
Hullámfürdőben
Az apák napját Magyarországon június 3. vasárnapján ünnepeljük. A Pécsi Család és
KarrierPONT rendezvényének célja, hogy egy vidám családi délután keretében hívja fel
a ﬁgyelmet az apák családban betöltött szerepének fontosságára. 2019. JÚNIUS 16.
(VASÁRNAP) 15.00 – 18.00 HULLÁMFÜRDŐ – PÉCS, SZENDREY JÚLIA U. 7.
Elolvasom a cikket itt: baranya.munkacsalad.hu >

Ajánlott

Kiemelt

Pécsi közélet

Szavazás: Kővári
és Péter y
kiegyenített
küzdelme
rajzolódik ki
 2019.06.22

 pécsért.hu

 1 hozzászólás

Fotó: Juliane Liebermann on Unsplash
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Tegnap lezártuk a

Megosztás:

szavazást, amelyben a négy,
már bejelentett
polgármester-jelöltre
lehetett szavazni. Látszólag
nagyon eltérő adatokat

← EZF Nijmegen: hosszú távú célokkal, de azonnali cselekvéssel

Egy bankkártyányi műanyagot eszünk meg hetente →

mutatnak a különböző
újságok

Itt a zöld
fordulat:
három
pályázat
Kedves Látogató! Tájékoztatjuk, hogy a honlap felhasználói élmény fokozásának érdekében sütiket alkalmazunk. A honlapunk
ot is kiír
használatával ön a tájékoztatásunkat tudomásul veszi.
az önkormányzat a
fenntarthatóságért
Elfogadom

 Ajánlott cikkek:

