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Seiren-beruházás: újabb nagy lépés a gyárépítés felé

Több kutyafuttatót is fejleszt az önkormányzat

Megkezdődött az OTP volt igazgatójának pere

PÉCS ÚJRA NYITVA



Míg tavaly 50 partnerrel indították 
el a kampányt, addig idén már 

több mint 80-an álltak a Pécs Nyitva 
kampánya mögé, miközben újabb 
és újabb szereplők is folyamatosan 
jelzik csatlakozási szándékukat. A 
június elsején indult Pécs Nyitva 2.0 
részleteit a napokban mutatták be. 

 l Pernecker Dávid
Június elsejével elindult a második 
Pécs Nyitva országos turisztikai kam-
pány, amelynek részleteiről Péterffy 
Attila polgármester, a program szak-
mai vezetője és a turizmusban érintett 
partnerek számoltak be a Király utcai 
Trezor Rendezvényházban tartott saj-
tótájékoztatón.
Péterffy Attila polgármester felidézte, 
hogy a járvány első hullámának levo-
nulását követően tavaly nyáron a Pécs 
Nyitva kampány turizmusélénkítő 
programjainak köszönhetően a belvá-
ros újra megtelt élettel, a város ismét a 
turisták célpontjává vált. Mint mond-
ta, mindez nem jöhetett volna létre a 
kampányt koordináló, a kampányban 
részt vevő önkormányzati, civil, tu-
risztikai és gasztronómiai szereplők 
példás összefogása nélkül. 
– A jelenlegi helyzet a tavalyihoz képest 
nagyon hasonló. A járványhelyzet nyo-
masztó harmadik hulláma után ugyan-
úgy szomjazunk a kultúrára, a szóra-
koztató programokra, a művészetekre 
és a gasztronómiai élményekre. Ez is-
mét egy olyan helyzet, amiben Pécs újra 
meg tud villanni. A Pécs Nyitva 2.0 új-
fent arról szól, hogy erre a helyzetre tu-
datosan, felkészülten reagálunk, azért, 
hogy a város megint a turisták kedvelt 
célállomása legyen. Úgy gondolom, 
hogy az idei kampány komolyan hozzá-
járulhat ahhoz, hogy a turizmus Pécsett 
újból jelentős, jövedelmező gazdasági 
ággá váljon – mondta a polgármester. 
Kincses Márk, az önkormányzat tu-
rizmusfejlesztési osztályának vezetője 
elmondta, hogy a Pécs Nyitva egy er-
nyő, amelyet a város tart a szolgáltatók 
fölé: egy széles körű szakmai összefo-

gás eredménye, amelyben a kulturális 
intézmények éppúgy megtalálják a 
helyüket, mint a pécsi szállásadók és 
vendéglátóhelyek. Hangsúlyozta, hogy 
míg tavaly 50 partnerrel indították el a 
kampányt, addig idén már több mint 
80-an álltak a kezdeményezés mögé, 
miközben újabb és újabb partnerek is 
folyamatosan jelzik csatlakozási szán-
dékukat. 

Ezáltal a lehetőségek száma 
is bővül – tette hozzá.   

– Hatalmas a verseny a belföldi turiz-
musban, de Pécs felkészült, az egyre 
bővülő partneri körünknek köszönhe-
tően pedig egészen biztos, hogy idén 
igazán különleges programot tudunk 
kínálni, megmutatva mindazt, amitől 
a város az idei nyár slágere lehet. Bí-
zom abban, hogy a turisztikai szezon 
sikerét minden pécsi a szívén viseli, hi-

szen a kampány sikere mindannyiunk 
közös ügye – mondta. 
Kiemelte, hogy a kampány során Pécs-
re látogatók kapnak egy „útlevelet”, 
amiben a partnerek kedvezményes 
ajánlatai találhatók meg, és amelyet 
a kampányhoz csatlakozó szálláshe-
lyeken kapnak kézhez június 15-től a 
vendégek. Amennyiben ebben az „út-
levélben” a Pécsre látogatók összegyűj-
tenek 3 pecsétet a kampány partnerei-
nél, akkor garantált ajándékot kapnak 
a Tourinform irodában, illetve nyere-
ményjátékon is részt vehetnek.
Végezetül elmondta, hogy Pécs és kör-
nyéke egy bő hétre is kínál elegendő 
élményt, hiszen Orfű, Siklós, Harkány, 
a villányi borvidék bőséges kínálatból 
is lehet szemezgetni a pecsnyitva.hu 
kampányoldalon.
– Pécs kulturális élete mindig is színes 
volt, ugyanakkor korábban nem mindig 
sikerült elérni, hogy a város ténylegesen 
ki tudjon nyitni. Márpedig nekünk most 
ez a határozott szándékunk – mondta a 
sajtótájékoztatón Bognár Szilvia kultúrá-
ért felelős alpolgármester, aki a teljesség 
igénye nélkül néhány olyan programot 
is ajánlott, amelyek a kampány keretén 
belül várják az érdeklődőket. Felhívta a 
figyelmet a Pécsi Nemzeti Színház nyá-
ri előadásaira, a június 25-én induló 54. 
Mecsek Rallye-ra, a rendhagyó nyári 
Made in Pécs Fesztiválra, a Káptalan utca 
nyáresti programjaira, vagy épp a Pécsi 
Nyári Színház darabjaira.  
Bánkuti Péter, a Zsolnay Örökségkezelő 
NKft. operatív igazgatója a Zsolnay-ne-
gyed programkínálatából emelt ki né-
hány rangos, izgalmas eseményt. Mint 
mondta, júniusban fellép a Mongooz 
and the Magnet és Szeder is, a Pirográ-
nit Esték sokszínű, számos zenei műfajt 

érintő koncertjeit pedig júliusban is 
folytatják. Kitért a Múzeum Utca Plusz 
idei programjára is. A pécsi civilek, az 
önkormányzat, a ZSÖK, a Janus Pan-
nonius Múzeum, a Baranyai Gasztro-
nómiai Klaszter összefogásában létre-
jött programsorban újra megrendezik 
a Pécsi Szelet baranyai gourmet pikni-
ket, a Design Liget alkotótere is ismét 
helyet kap a fesztiválon, a Pécsi Pagony 
és a Made in Pécs csapatának köszön-
hetően pedig a kisgyerekek betekintést 
nyerhetnek a koncertek színfalai mögé. 
Apropó koncertek: júliusban többek 
között jön az Irie Maffia, a Bohemian 
Betyars, a Parno Graszt is. Augusztus-
ban újra lesz Szamárfül Fesztivál is, 
megannyi gyermekkoncerttel – tette 
hozzá. Kiemelte, hogy a ZSÖK és a 
Pannon Filharmonikusok idén hagyo-
mányteremtő szándékkal rendez Ko-
dály Aperitif néven egy új szabadtéri 
fesztivált a Kodály Központ előtti téren, 
ahol a zenekar könnyed hangvétellel 
mutathatja be évadjának programját. 
Kőhalmi Andrea, a Janus Pannonius 
Múzeum marketingvezetője elmond-
ta, hogy a járvány után „szépen lassan” 
növekszik a már megnyitott pécsi mú-
zeumok látogatottsága. A programok-
ra térve kiemelte, hogy izgalmasnak 
ígérkezik a Régészet Napjai június 18–
20. között zajló programja, valamint a 
június 26-i Múzeumok Éjszakája is. 
Teleky Zoltán, a Baranyai Gasztronó-
miai Klaszter elnöke többek között 
arról beszélt, hogy az összefogásra 
idén minden eddiginél nagyobb szük-
ség van, ezért örömmel álltak a város 
kezdeményezése mellé. A kampány 
ugyanis egy fontos lépés ahhoz, hogy 
Pécs és Baranya felkerüljön az ország 
gasztronómiai térképére.

Pécs lesz az idei nyár slágere: 
indul a Pécs Nyitva 2.0!

  Idén 80-nál is több partnerrel indul   Idén 80-nál is több partnerrel indul 
a Pécs Nyitva kampánya Pécs Nyitva kampány
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K20 Kirakat címmel vállalko-
zásösztönző pályázatot hirdet a 

Pécsi Vagyonhasznosító Zrt. és Pécs 
önkormányzata. A sikeres pályázó 
egy Király utcai üzlethelyiségben 4 
hónapig rendkívül kedvezményes 
bérleti díj ellenében tesztelheti vál-
lalkozói ötletét, termékét, szolgálta-
tását.

 l Pernecker Dávid
 „K20 Kirakat” néven indított új vál-
lalkozásösztönző nyílt pályázatot az 
önkormányzat és a Pécsi Vagyonhasz-
nosító Zrt. A sikeres pályázók a Király 
utca 20. szám alatt jelenleg üresen álló 
üzlethelyiséget kedvezményes bérlet-
idíj-konstrukcióval – havi nettó 40 
ezer forintért – vehetik ki induló pécsi 
vállalkozásként 4 hónapra. Az üzletet 
kibérlő start-up cégek így 4 havonta 
váltanák egymást, aminek a célja az, 
hogy időt és teret kapjanak vállalkozá-
suk, ötletük, elképzelésük tesztelésére. 
A projekt további célja, hogy az újabb 
és újabb helyi vállalkozások új célkö-
zönséget, változatosságot hozzanak a 
belvárosba, színesítsék a Király utca 
kínálatát. 

A kezdeményezést a 
projektben részt vevő és 

azt koordináló szereplők a 
napokban mutatták be.

– A Gazdaságfejlesztési Főosztály ki-
emelt célja, valamint Péterffy Attila 
polgármester választási programjának 
része volt, hogy az induló pécsi vállal-
kozások olyan segítséget kapjanak tő-
lünk, aminek a révén sikeressé válhat-
nak, így élénkítve a város gazdaságát. 
A pályázat célja, hogy ösztönözze a pé-
csi kisvállalkozások üzletnyitását, tá-
mogassa azokat, akik egyedi és előre-
mutató koncepció mentén dolgoznak, 
de még nem merték vagy nem tudták 
megmutatni magukat. A cél, hogy friss 
ötletek kerüljenek a „kirakatba”, ezért 
előnyben részesülnek az innovatív és 
környezetbarát, fenntartható megol-
dások – mondta a sajtótájékoztatón 
Varga Péter, a főosztály vezetője.
Hangsúlyozta, hogy az üzletet bérbe 
vevő induló vállalkozások népszerű-
sítésében, termékeik-szolgáltatásaik 
piacra történő bevezetésében az ön-
kormányzat segítséget tud nyújtani. 
A pályázat keretében a nyertes bérlő 
ezért jelentős marketingkommuniká-
ciós támogatást is kap.
Varga Péter elmondta, hogy a nyertest 
egy szakmai zsűri választja ki: annak 

érdekében, hogy a kiválasztás során 
minél szélesebb szakmai szempont-
rendszer érvényesüljön, a Pécsi Va-
gyonhasznosító Zrt., az önkormány-
zat szakmai képviselői mellett a Pécsi 
Tudományegyetem és a Pécs-Baranyai 
Kereskedelmi és Iparkamara egy-egy 
szakemberét, 
valamint egy 
sikeres vállal-
kozást vezető 
s z a k e m b e r t 
kértek fel ítész-
nek.
Szabó Szilárd, a 
Pécsi Vagyon-
hasznosító Zrt. 
vezér igazga-
tója elmond-
ta, hogy azért 
v á l a s z t o t t á k 
a Király utcai 
üzletet, mert 
az frekventált-
sága miatt bérlői szempontból kiemelt 
helynek számít. A korábban teázó-
ként, kávézóként, lottózóként működő 
ingatlant ismertetve elmondta, hogy 
a kétszintes üzlet felső, utcafronti ré-
sze 33 négyzetméteres, míg az alsó 28 
négyzetméteres.
Kiemelte: június 15-én 14 órakor hely-
színi bejárást tartanak az üzletben, 
amire a pvh@pvh.hu e-mail-címen 
(„K20 kirakat” tárgymegjelöléssel) le-
het előzetesen regisztrálni.

– Aki a 4 hónap leteltét követően to-
vább folytatná működését, és ehhez a 
Pécsi Vagyonhasznosító Zrt. valamely 
ingatlanját választaná, annak a válasz-
tott ingatlanban egy éven keresztül egy 
lépcsőzetes bérletidíj-kedvezményt 
fogunk biztosítani. Magyarán, ahová 

tovább költöznek, ott egy év után érik 
el a 100 százalékos bérleti díjat. Annak 
tehát, aki itt most sikeresen megmu-
tatja magát és olyan vállalkozást indít, 
ami hosszú távon is működhet, mi is 
tudunk hosszú távon segíteni.
A zsűri részéről Bedő Zsolt, a PTE 
Közgazdaságtudományi Karának in-
novációs igazgatója kiemelte, hogy a 
projekt olyan fontos „kis lépést” jelent 
a start-up cégek, a vállalkozásfejlesztés 
és a gazdaságélénkítés szempontjából, 

amelynek eredményeként születhetnek 
olyan példaképek, akikre a későbbiek-
ben az induló vállalkozások felnézhet-
nek. Keresnyei János, a Pécs-Baranyai 
Kereskedelmi és Iparkamara Szolgálta-
tó Tagozatának elnöke hozzátette, hogy 
a „K20 Kirakat” egyfajta laboratórium-
ként is felfogható, ahol a helyi induló 
cégek tesztelhetik ötleteiket. Mint fo-
galmazott: ez manapság az üzleti élet-
ben alapvető fontosságú.

A pályázás 
helye és menete
Pályázni a k20kirakatpecs.hu web-
oldalon lehet június 1. és június 30. 
között az oldalon található adatlap ki-
töltésével és a mellékletek feltöltésével. 
Csak és kizárólag az itt feltöltött és a 
határidőig beérkezett elektronikus pá-
lyázatokat tudják elfogadni.

A pályázat határideje: 
június 30., éjfél.

A program 4 havonta újra pályázható 
a visszavonásig. A pályázat időpontja-
it a k20kirakatpecs.hu oldalon teszik 
közzé. A nyertes pályázót a szervezők 
július 16-án hirdetik ki, az üzlethelyi-
ség augusztus 2-án nyithatja meg ka-
puit a nagyközönség számára.
A pályázat részletei a k20kirakatpecs.hu 
weboldalon érhetők el.
További részletek a PécsMa.hu oldalon 
olvashatók. 

Kedvezményesen bérelhetnek 
egy Király utcai üzletet az induló pécsi vállalkozások

A sikeres pályázó 4 hónapig kedvezményesen tesztelheti vállalkozásátA sikeres pályázó 4 hónapig kedvezményesen tesztelheti vállalkozását

gazdaság2021. június 7.pécsi hírek 3



Telekvásárlásról szóló előzetes 
megállapodást írt alá a pécsi ön-

kormányzat és a japán Seiren válla-
latcsoport vezetése, miután a köz-
gyűlés azt megszavazta.

 l Nimmerfroh Ferenc
Április közepén jelentették be, hogy a 
japán Seiren Pécsett egy 23 hektáros 
területen létesít textilipari üzemet, 
ami a 2022-ben záruló első beruházá-
si ütem után közel 200 embernek ad 
majd munkát, de már tervben van a 
gyár bővítése is.
Június 4-én, pénteken ülésezett a pécsi 
közgyűlés online konzultáció kereté-
ben. A képviselők több, a Seiren válla-

latcsoport Pécsre települését elősegítő 
döntést is hoztak. 
Amint azt Ruzsa Csaba alpolgármes-
ter a PécsMa.hu-nak elmondta, hetek 
óta folyik az egyeztetés a japán céggel. 
Első körben a beruházás megvalósí-
tásának szándékát rögzítő nyilatkozat 
aláírására került sor április végén. Ez 
alapfeltétele volt a nemzetgazdaságilag 
kiemelt jelentőségű beruházás státusz 
elnyerésének, ami számos előnnyel jár.
Mivel a cégnek 23 hektárnyi területre 
van szüksége a Déli Ipari Parkban, a 
városnak viszont ott csak 8,5 hektár 
ingatlana van, mielőtt a Seiren megvá-
sárolja a területet, telekegyesítést kell 
végrehajtani. 

Ennek érdekében az 
önkormányzat a park 

osztrák tulajdonosától 
megveszi a szükséges 

14,5 hektárt.

A június 4-ei online konzultáción a 
közgyűlés a következőkről döntött:

 ÄA japánokkal kötendő előzetes 
megállapodásról, ami a telekvásár-
lási szándékot rögzíti.
 ÄA gyár leendő területén elvégzendő 
földmunkák és közműmunkálatok 
elvégzéséről.
 ÄA szükséges méretű ingatlan a Déli 
Ipari Park tulajdonosától történő 
megvásárlásáról.

Ruzsa Csaba elmondta, a 23-ból első 
körben 13 hektárnyi területen kell 
elvégezni a földmunkát és a közmű-
munkálatokat, hogy az első ütemben 
tervezett gyár megépülhessen. Ez kö-
rülbelül 1,5-2 hónapig tart majd, ezt 
követően kerül az ingatlan a japán cég 
tulajdonába. Az alpolgármester remé-
nyei szerint szeptemberben vagy októ-
berben kerülhet sor az alapkőletételre.
Ruzsa Csaba az online konzultáción 
elmondta, a nemzeti vagyontörvény 
előírja, hogy nem adhatja el a vá-
ros pályáztatás nélkül a területet. Az 
együttműködési megállapodás, meg-
előlegezett szándéknyilatkozat aláírá-

sára azért volt szükség, hogy elkerül-
jék azt a helyzetet, hogy megvesznek 
egy telket, amit később nem fizetnek 
ki. A telket csak azután veszi meg az 
önkormányzat, miután a japán cég be-
nyújtja a pályázatot az ingatlan meg-
vásárlására. 
Az alpolgármester beszélt arról is, 
hogy hosszú az engedélyezési folya-
mat, még úgy is, hogy nemzetgazdasá-
gilag kiemelt státuszba kerül rövidesen 
a beruházás. A jelenlegi állás szerint 
szeptemberben már építési engedélye 
lehet a projektnek, maga a gyárépítés 
pedig októberben kezdődhet.
A telekvásárlásról szóló előzetes meg-
állapodást – miután arra a közgyűlés 
rábólintott – június 4-én, pénteken 
kora délután írták alá a városházán a 
Seiren és az önkormányzat vezetői.

A március végén bejelentett Pécsi 
Városi Tőkealap létrehozásáról a 

június 4-ei online konzultáción tár-
gyalt a közgyűlés, és mivel a képvi-
selők rábólintottak annak részlete-
ire, hivatalosan is létrejött a pécsi 
cégek fejlődését szolgáló alap.

 l Nimmerfroh Ferenc
Az MFB Invest Befektetési és Va-
gyonkezelő Zrt., a Focus-VenturesTő-
ke-alap-kezelő Zrt., Pécs önkormány-
zata, valamint a Pécsi Városfejlesztési 
NZrt. egy négyoldalú együttműködési 
megállapodás aláírásával, 3 milliárd 
forint jegyzett tőkével hozza létre a 
Pécsi Városi Tőkealapot. Ennek nyil-
vános bejelentése március 30-án tör-
tént meg, a pécsi közgyűlés képviselői 
pedig június 4-én, pénteken tárgyaltak 
a kérdésről.

A közgyűlés rábólintott a 
tőkealap létrehozásának 

részleteire. 

Egy háromtagú Befektetési Bizottság 
működik majd a közgyűlés mellett, egy, 

az alap befektetési döntéseit előkészítő, 
azt megtárgyaló és ajánlásokat megfo-
galmazó konzultatív testület. A város-
vezetés a grémiumba az MFB Invest Zrt. 
delegálta tag mellé Ruzsa Csaba gaz-
daságért felelős alpolgármestert, és dr. 
Csizmadia Péter képviselőt, a Fidesz pé-
csi közgyűlési frakcióvezetőjét javasolta. 
A döntés üzenete az, hogy egy teljesen 
átlátható, lehetőség szerint minden pécsi 
cég fejlődését szolgáló alap jöjjön létre. A 
tőkealapról szóló döntés részeként a ter-
vek szerint az önkormányzat a közremű-
ködői feladattal a Pécsi Városfejlesztési 
Nonprofit Zrt.-t bízza meg.
Dr. Schmuck Roland, az önkormány-
zat gazdasági bizottságának elnöke 
az online konzultáción elmondta, a 3 
milliárd forintos forrást az MFB Invest 
Zrt. biztosítja. Olyan pécsi, baranyai 
cégek pályázhatnak az alaphoz, ame-
lyek már itt működnek. Alapvetően 
50 millió forint alatti támogatások-
ban gondolkodnak, de lehetséges e 
fölé is menni, 50 millió alatt viszont 
egyszerűsített a bírálati folyamat. Az 
MSZP-s képviselő hangsúlyozta, a tá-
mogatás tulajdonképpen olcsó hitel. 

Mint mondta, lehetőség van arra is, 
hogy az MFB tulajdonrészt szerezzen 
a támogatott cégekben, ami a startup 
világban elfogadott megoldás. 
Csizmadia Péter frakcióvezető szerint 
mindez abba a kormányzati program-
ba illeszkedik, melynek célja, hogy a 
vállalkozásokhoz olyan támogatások 
jussanak, amelyekből fejlesztések való-

sulhatnak meg. Egy ekkora támogatás 
szerinte arra mindenképpen elég, hogy 
egy-egy helyi vállalkozás meg tudja 
erősíteni középvállalkozói státuszát. A 
képviselő úgy véli, egészségesebb, ha 
egy város gazdasága a helyi középvállal-
kozásokra épít, mintha a nagy cégekre, 
amelyek adott esetben akár el is költöz-
hetnek, amire Pécsett is volt példa.

Seiren-beruházás: itt az újabb nagy lépés a gyárépítés felé

Városi Tőkealap: olcsó hitel helyi vállalkozásoknak

Toru Takegawa és Péterffy Attila Toru Takegawa és Péterffy Attila 

Létrejött a pécsi cégek fejlődését szolgáló alapLétrejött a pécsi cégek fejlődését szolgáló alap
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A város célja, hogy ezzel is ösztö-
nözzék a kerékpáros-közlekedést 

és arra buzdítsák a pécsieket, hogy 
menjenek minél többen kirándulni a 
Mecsekre.

 l Pernecker Dávid
A tervek szerint a pécsiek és a városba 
látogató turisták a 34-es Dömörkapu-
hoz, valamint a 35-ös Misina-tetőre 
közlekedő, kerékpárjellel megjelölt 
buszokon bringatartókon szállíthatják 
biciklijüket szabad- és munkaszüneti 
napokon. Személyenként egy kerék-
párt lehet feltenni a buszra, az utasnak 
pedig természetesen rendelkeznie kell 
érvényes menetjeggyel vagy bérlettel. 
A bicikliseknek az első ajtónál kell be-
mutatni jegyüket, bérletüket, de a bi-
ciklivel a második ajtónál szállhatnak 
majd fel. Egy buszon összesen 4 kerék-
pár szállítására van lehetőség.
– A város célja, hogy ezzel is ösztönöz-
zék a kerékpáros-közlekedést és arra 
buzdítsák a pécsieket, hogy menjenek 
minél többen kirándulni a Mecsekre. A 
közösségi közlekedés szolgáltatásainak 
bővítésével ezt a valós, régóta ismert és 
egyre fokozódó igényt szeretnénk kielé-
gíteni – mondta Ruzsa Csaba, Pécs gaz-
daságért felelős alpolgármestere.
A tesztüzem június 5-én indult és vár-
hatóan július közepéig tart. Ha kedve-

ző az új szolgáltatás fogadtatása, akkor 
megvizsgálják, hogyan lehet azt több 
járatra kiterjeszteni, akár hétközna-
pokon is. Az első bringaszállításra al-
kalmas buszt június 4-én mutatta be a 

pécsi kerékpáros szervezetek számára 
Bánkuti István, a Tüke Busz Zrt. igaz-
gatóságának elnöke. 
– Nagy tervünk az is, hogy ha találunk 
rá forrást, akkor a négy fő állomásunk-

ra bringatározókat és e-bicikli-töltő-
pontot teszünk. Később reményeink 
szerint lehetséges lesz az elektromos 
kerékpárok szállítása is a buszokon. 
Nincs túlterheltség a pécsi járatokon, 
ezért a mostani tesztüzemben részt 
vevő buszokról senkit – sem biciklist, 
sem pedig más utast – nem szeretnénk 
leszállítani helyhiány miatt – mondta 
el Bánkuti István.

Fontos információk 
bringásoknak:

 ÄA rögzítés ipari tépőzáras rend-
szerrel van megoldva, és megfelel 
minden biztonsági előírásnak. 
 ÄA kerékpár felrakása-levétele, rög-
zítése és őrzése az utas feladata, 
neki kell gondoskodnia a biztonsá-
gos és balesetmentes szállításáról.
 ÄA bicikli nem lehet nehezebb, mint 
a kereskedelemben kapható bica-
jok, és mérete nem haladhatja meg 
a 180x130x70 centimétert. Speciá-
lis kialakítású (cargo, tandem, bel-
ső égésű motoros) kerékpárt, vagy 
olyat, amelyen csomagok vannak, 
esetleg kialakítása miatt nem rög-
zíthető, nem lehet szállítani a bu-
szokon.
 ÄA kerekesszékkel és a babakocsival 
utazók a kerékpárosokkal szemben 
továbbra is előnyt élveznek.

Elindult a tesztüzem: jönnek a pécsi bringatartós buszok

Fejleszti az önkormányzat a málomi 
és a Littke utcai kutyafuttatókat

Az önkormányzat a lakossági igények ismeretében úgy döntött, hogy 
a pécsiek érdekeit az szolgálja leginkább, ha mindkét kijelölt terület 

továbbra is kutyafuttatóként működik.

 l PécsMa.hu
Az önkormányzat sajtóközleményében kiemelik, hogy a városvezetés több 
ingatlant érintően is igyekszik megismerni a lakossági igényeket. Mint ír-
ják, ezekre még az előző városvezetés alatt, a 9,5 milliárdos állami hitel 
felvételekor került jelzálog. Mostanra azonban sikerült megteremteni a 
lehetőségét annak, hogy az ingatlanok ismét forgalomképesek legyenek, 
eladhatóvá váljanak, vagy városi fejlesztések helyszínéül szolgáljanak.
„A pécsiek igényeit igyekeztünk felmérni két, Pécs déli részén, a Szatur-
nusz és a Littke utca mellett található kutyafuttató esetében is” – írják.
A közleményből kiderül, hogy a lakossági igények és a tapasztalatok sze-
rint:

 ÄA környéken élők a nyugalmukat tartják a legfontosabbnak, a kutyatu-
lajdonosok viszont továbbra is kedvenceik mozgásigényének kielégíté-
sére tartják a legalkalmasabbnak a málomi és a Littke utcai területeket.
 ÄKiderült továbbá, hogy az ebtulajdonosok az önkormányzat nyilvántar-
tásában szereplőnél jóval nagyobb területet használnak mindkét kutya-
futtatónál.
 ÄNagy az igény már arra is, hogy a kutyájukat sétáltató pécsiek az árnyék-
ba húzódhassanak.

Az önkormányzat a lakossági igények ismeretében úgy döntött, hogy a pé-
csiek érdekeit az szolgálja leginkább, ha mindkét kijelölt terület továbbra is 
kutyafuttatóként működik.
A mikroklíma, a kutyafuttatókat látogató és a környékükön élő pécsiek 
kényelme érdekében pedig a területek fásítására kért javaslatot az önkor-
mányzat városüzemeltetési szakemberektől.

 Kutyabérletet vezetnek be júniustól
Lakossági igényekre válaszolva született meg a kutyabérlet ötlete: az új bér-
lettípus azoknak a pécsieknek jelent megoldást, akikre eddig jelentős anyagi 
terhet rótt, ha kedvencükkel rendszeresen utaztak a pécsi buszokon. A havi 
kutyabérletet 3 ezer forintos áron lehet megvásárolni június 1-jétől a Tüke 
Busz Zrt. bérletpénztáraiban. Fontos: ha az utas nem kézipoggyásznak meg-
felelő szállítóeszközben viszi fel a buszra, a kutya csak szájkosárral és póráz-
zal szállítható. Egy utas egy kutyát szállíthat a buszjáratokon, és rendelkeznie 
kell a kutya oltási bizonyítványával is.

A teszthónapban ingyenes a bicikliszállításA teszthónapban ingyenes a bicikliszállítás
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Régóta nagy igény lenne a donátusi városrész-
ben egy olyan helyszínre, mely igazi közösségi 

térként tud működni: kicsi és nagyobb gyerekek 
játszhatnának, fiatalok találkozhatnának, idősek 
a szabad levegőn beszélgethetnének, minden ge-
neráció megtalálhatná itt igényei szerint a számí-
tását – ez a Donátusi Baráti Kör Egyesület álma. 
Most pedig úgy tűnik, végre tényleg haladás lehet 
az ügyben. 

 lMatoricz Tekla

A 2002-ben megalakult egyesület a Gólya dűlő 44-es 
szám alatt, 51754/8 helyrajzi számon található épí-
tési telek 5517 négyzetméteres alapterületén, illetve 
az Aranyhegy Panzió szabad területén egy korszerű, 
több funkciós közösségi tér megvalósítását tűzte ki. A 
jelzett ingatlan hasznosítására a Pécsi Tudományegye-
tem Műszaki és Informatikai Karának Breuer Marcell 
Doktori Iskolájával összefogva három, jellemzően tér-
szervezésében eltérő koncepció született meg.
– Fontos tudni, hogy habár jelenleg három koncep-
ció van, nem ezek közül kell egyet kiválasztani. Az 

ötleteket szeretnénk a donátusi lakossággal folytatott 
párbeszéd után eggyé összegyúrni, ebből lenne ké-
sőbb a beruházás építési terve. Ha minden jól megy, 
június végén megkezdjük a helyiek bevonását. Hogy 
a megvalósítás mikor várható, azt jelenleg megtip-
pelni sem tudom, hiszen ez egy nagy és költséges 
feladat. Már hét éve foglalkozunk a kérdéssel, így 
számunkra hatalmas dolog az, hogy az utóbbi egy 
évben elértük az első mérföldkövet, hiszen konkrét 
javaslatokat tartok a kezemben. Szóba került, hogy 
egy gyerekek és felnőttek számára is használható 
játszótér, vizesblokk, de később esetleg elektromos- 
autó-töltő is kialakítható lenne. Várjuk a lakók véle-
ményét, ötleteit, hogy rövid és hosszú távú célokat 
alakítsunk ki együtt. Azt szeretnénk, ha együtt tud-
nánk itt ünnepelni, kártyázni, beszélgetni, edzeni, 
játszani, vagyis minden korosztály megtalálná a szá-
mára vonzó programot egy igazi közösségi térben – 
mondta el lapunknak Ódor Zsolt, a Donátusi Baráti 
Kör Egyesület elnöke.
Siposné Bikali Éva, a terület önkormányzati képvi-
selője lapunknak elmondta, jelenleg folyamatban 
van a 2021–2027-es fejlesztési ciklus során elérhető 
pályázati konstrukciók előkészítési-tervezési folya-
mata.

Amennyiben lehetőség adódik 
bármelyik verzió pályázatként történő 
benyújtására, a pécsi önkormányzat 
támogatásáról biztosítja a donátusi 

baráti kör egyesületet – fogalmazott a 
képviselő.

Mint mondta, a városvezetés úgy látja, a városrész-
ben valóban nagy szükség lenne egy közösségi tér-
re, hiszen például a kamaszgyerekek csak az utcán 
vagy a buszfordulóban tudnak találkozni egymással, 
ami nem biztonságos. Továbbá hangsúlyozta, az idős 
emberek parkként, a kicsik játszótérként, a lakók kü-
lönböző programokkor tudnák használni a területet. 
Emellett akár a jelenleg az Aranyhegy Panzióban he-
lyet kapó Waldorf Óvodával is együttműködnének 
– tette hozzá.

Fontos mérföldkőhöz érkezett a Donátusi Közösségi Tér tervezése

Megkezdődött a Wass Albert út felújítása

Június elsején indult a Wass Albert út javítása a régi megálló és a 
Gyükés buszforduló közötti 500 méteres szakaszon – tájékoztatta 

lapunkat a Biokom Nkft.

 l PécsMa.hu
A munkák várhatóan június 11-éig tartanak, mindkét oldalon a padka 
rendezésén dolgoznak a szakemberek. A következő hetekben a meglévő 
padkát lenyesik, majd megerősítik, ezért az autósoknak sebességkorláto-
zásra kell számítani.
Június harmadik hetében az út teljes lezárása mellett az aszfaltkopóréteget 
építik be, mely előreláthatóan két napig tart reggel 8-tól délután 4 óráig.
Ebben az időszakban a 39-es jelzésű autóbuszjáratok a régi szamárkúti for-
dulóig közlekednek.

A lezárás pontos időpontjáról 
a Biokom külön értesíti a lakosságot.

Az aszfaltozás után legvégül a padka rendezése és feltöltése történik meg. 
Az időjárástól függően, június negyedik hetében pedig teljes szélességben 
birtokba vehetik a közlekedők a Wass Albert út északi, 500 méteres sza-
kaszát.

Több mint 5500 négyzetméteren valósulhat meg a beruházásTöbb mint 5500 négyzetméteren valósulhat meg a beruházás

Szinte egész júniusban tart a munka  Szinte egész júniusban tart a munka  
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A tulajdonos pécsi önkormányzat 
által elvárt 203 milliós adózott 

eredményt sikerült messze túlteljesí-
tenie tavaly a Pécsi Vagyonhasznosí-
tónak, sőt az elmúlt évek legnagyobb 
adózott eredményét érték el – mond-
ta el a PécsMa.hu-nak Szabó Szilárd. 
A PVH vezérigazgatóját megkérdez-
tük arról is, hogy mi lesz a lerobbant 
vásártérrel, mi a tervük a nagygene-
rálra szoruló Expo Centerrel, és hogy 
kell-e ideiglenes helyre költözniük a 
régi vásárcsarnok bérlőinek.

 l Nimmerfroh Ferenc
– A cégvezetői beszámolók során 

kiderült, hogy az önkormányzati 
cégek közül a Vagyonhasznosító a 
legprosperálóbb. Ez egyfelől nem 
nagy meglepetés, hiszen ingatlan-
hasznosítással foglalkoznak, vi- 
szont annak fényében meglepő, 
hogy jelentős kedvezményeket ad-
tak a pandémia alatt a bérlőiknek. 
Összefoglalná röviden, hogyan áll 
most a PVH gazdálkodása?

– A 2020-ban kialakult járványhelyzet 
több váratlan feladat elé állított min-
ket. A rendkívüli helyzet ellenére a 
tulajdonos által elvárt 203 milliós adó-
zott eredményt sikerült messze túltel-
jesíteni, sőt az elmúlt évek legnagyobb 
adózott eredményét értük el, 369 mil-
lió forinttal. Fontos kiemelni, hogy a 
társaság pénzügyi egyensúlya a pandé-
mia kedvezőtlen gazdasági hatása el-
lenére stabilizálódott, a pénzeszközök 
állománya 520 millió forinttal javult 
2019-hez képest. 

Éltünk a hitelmoratórium 
lehetőségével, azonban 

közel ilyen nagyságú 
díjkedvezményt 

biztosítottunk bérlőink 
részére. 

Már most látjuk, hogy június végéig 
a kormányrendeletek és a PVH saját 
hatáskörben biztosított kedvezményei 
miatt idén sem kerül a számlánkra 323 
millió forint, ez az összeg bérlőinkhez 
kerül. Tavaly az eredményünk szem-
pontjából fontos volt, hogy a pandé-
mia hatására a kiadások – marketing, 
épületjavítás és -karbantartás, szak-
értői és ügyvédi díjak – nagymértékű 
visszafogásával éves szinten a 2019-es 
bázishoz viszonyítva 110 milliós meg-
takarítást értünk el. Emellett a 2020-as 
induló tervben szereplő közel 200 mil-
lió forint beruházási forrásból csak a 
tavaly márciusi korlátozó intézkedések 

előtt elindított fejlesztések, a koráb-
ban vállalt elkötelezettségek, valamint 
az ingatlan működését közvetlenül 
veszélyeztető állagmegóvási mun-
kákat végeztük el összesen 44 millió 
forint értékben. Szintén hozzátett az 
eredményességünkhöz, hogy bevezet-
tük tavaly az online liciteljárást, ahol 
transzparens feltételeket teremtettünk, 
melynek forintban mérhető jelentős 
hatása is volt.
– A Király utcai üzletekkel kapcso-

latban egy korábbi interjúban azt 
mondta, az itteni bérlőkkel egy pi-
aci viszonyok közti win-win szituá-
ció kialakítása a célja. Ez megvaló-
sult?

– Nemcsak a Király utcai, hanem az 
összes bérlőkkel kapcsolatban mond-
tam ezt. Azt gondolom, hogy elindult 
ez ügyben egy pozitív változás, melyet 
a többség örömmel fogad. Igyekszünk 
tovább dolgozni azon, hogy a bérlőket 
egységesen kezeljük minden szem-
pontból a hosszú távú együttműködési 
keretek biztosítása érdekében. Érdekes 
volt látni a pandémia alatt, hogy ugyan 
voltak, akik feladták és visszaadták üz-
letüket, de azokat viszonylag gyorsan 
ki is tudtuk adni, azaz sokaknak pont 
ebben az időszakban jött meg a vállal-
kozókedvük.

– A vásárteret – ami a pécsiek és ba-
ranyaiak számára ikonikus terület, 
szinte intézmény – Önök üzemelte-
tik. Sok kritika éri a területet, azt 
mondják, leromlott állapotú, nem 
komfortos, nem 21. századi. Milyen 
kisebb fejlesztések történtek eddig, 
és mi lesz a nagyszabású, a teljes 
megújítást megcélzó tervvel, amiről 
a PécsMa is írt korábban?

– A vásártérrel kapcsolatban a szin-
ten tartásra törekszünk, mert átfogó 
fejlesztést igényel a terület. Fontos 
számunkra, hogy olyan egységes ar-
culatú modern tereket alakítsunk ki a 
vásár számára, melyek mind esztéti-
kájukban, mind funkcionalitásukban 
a modern kor elvárásaihoz igazodva 
jól hasznosulnak. Ezért a Pécsi Tudo-
mányegyetem Műszaki és Informati-
kai Karával vizsgáltuk a terület revita-
lizációs lehetőségeit. 

Ennek megfelelő izgalmas 
és igen színvonalas 

koncepciótervek készültek.

21 pécsi építész hallgató elképzeléseit 
állítottuk ki márciusban egy tárlaton, 
aminek több mint 3500 látogatója 
volt. Célunk, hogy EU-s támogatások 
felhasználásával olyan koncepciót va-

lósítsunk meg, ami zászlóshajója le-
het Pécs Európa Zöld Fővárosa prog-
rampályázatának.
– Az Expo Centerrel kapcsolatban 

arról beszélt, hogy fejleszteni akar-
ják. Volt erre lehetőség? Mi lesz az 
ingatlannal?

– Az Expo életkorából eredően meg-
érett egy felújításra, ez tény. Azonban 
ennek elindításához vizsgáljuk még, 
hogy milyen funkcióváltási lehetősé-
geink vannak, mely számunkra ter-
vezhető és folyamatos bevételt generál. 
Ez annak tükrében most kiemelten is 
fontos, hogy tavaly a pandémia miatt 
elmaradó rendezvények következté-
ben közel 100 millió forint veszteséget 
jelentett az ingatlan a PVH számára.
– Régi és új vásárcsarnok, költözés: 

hogy áll az ügy? Lesz vagy nem lesz 
ideiglenes árusítóhely?

– Mindent elkövetünk a Pécsi Város-
fejlesztési Nonprofit Zrt.-vel, hogy ne 
kelljen átmeneti helyszínre költözni és 
jelenleg úgy néz ki, hogy nem is kell.
– Hogy áll a tárgyalás a bérlőkkel?
– Jelen pillanatban is folynak még az 
egyeztetések, de reményeim szerint ha-
marosan lezárhatjuk a kérdéskört min-
denki megelégedésére. A héten is sze-
mélyes egyeztetésre kerül sor, ami akár 
az utolsó is lehet szerencsés esetben.

Mérlegen a PVH: masszív nyereség, 
vásárcsarnok, vásártér, Expo

Szabó SzilárdSzabó Szilárd
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A volt központi menza telkének 
eladásakor a rendőrség által 

megrendelt revizori vélemény sze-
rint a vevő cég „az adás-vételi szer-
ződés aláírásának napján nem állt 
olyan gazdasági-vagyoni-pénzügyi 
helyzetben, hogy a pályázatban fog-
lalt beruházást a vállalt határidőre 
megvalósítsa”. Az önkormányzati 
átvilágítást végző ügyvédi csapat 
munkáját koordináló dr. Bodnár Imre 
véleménye szerint emiatt nem csak 
hűtlen kezelés, de akár csalás gyanú-
ja miatt is nyomozni kell az ügyben.

 l Nimmerfroh Ferenc
Tavaly januárban tett feljelentést a pécsi 
önkormányzat vagyonkezelő cégének 
(PVH Zrt.) igazgatója két ügyben hűtlen 
kezelés és más bűncselekmények elkö-
vetésének gyanúja miatt. Nem alaptala-
nul, ugyanis három gyanúsítottja is lett 
az eljárásnak, nemrég pedig a bíróság 
zár alá vette a háromból két gyanúsított 
bankszámláit, és az egyik gyanúsított cé-
ges érdekeltségeit. A két ügyből az egyik 
a volt központi menza Szabadság úti tel-
kének eladásával függ össze.

A pécsi önkormányzat 
márciusi közleménye 
alapján összefoglaljuk az 
előzményeket:

 ÄA PVH 2018 júliusában hirdette 
meg eladásra a volt menza Szabad-
ság úti telkét, a pályázaton nyertes 
cég érdekes módon ugyanazon a 
napon alakult meg.
 ÄFurcsa módon a pályázat napján 
bejegyzett nyertes cég pályázatában 
így is képes volt bőséges referenciá-
kat bemutatni.
 ÄA cég nettó 122 millió forintos 
ajánlattal nyert, ez pontosan meg-
egyezett a telek becsült értékével. 
A PVH kiírása alapján csupán 1,1 
millió forintos összeget várt, az 
összesen 600 milliós ingatlanfej-
lesztési projektnél a maradék 121 
millió forintos vételárral megegye-
ző mértékében irodákat és más he-
lyiségeket kapott volna cserébe.
 ÄAz aláírt adásvételi szerződésben 
már csak 114 millió forintos vétel-
ár szerepelt. A szerződésben nem 
szerepelt kötbér, sőt elidegenítési 
tilalom sem a PVH javára.
 ÄAzaz a cég 1,1 millióért megkapta 
a terület tulajdonjogát. A tervezett 
ingatlanfejlesztéssel kapcsolatban 
egyébként a mai napig egy kapavá-
gás sem valósult meg.

A PVH a feljelentést hűtlen kezelés 
gyanúja miatt tette, mivel álláspontjuk 

szerint a céggel megkötött szerződés 
vagyoni hátrányt okozott a PVH-nak, 
hiszen nem piaci értékesítés történt. 
Amellett, hogy a pályáztatási körül-
mények is erősen vitathatóak voltak, 
jobb feltételekkel is el lehetett volna 
adni a telket, például pénzért, nem in-
gatlanbeszámítás mellett – vélekedtek.
A Pécsi Vagyonhasznosító mint az ügy 
sértettje megkapta a nyomozást folyta-
tó rendőrség által megrendelt előzetes 
revizori jelentést, ami a feljelentés után 
pár hónappal készült.

A jelentésbe betekinthetett 
lapunk is.

Az egy évvel ezelőtt elkészült jelentés 
szerint a vevői oldalon szereplő cég 
„az adás-vételi szerződés aláírásának 
napján nem állt olyan gazdasági-va-
gyoni-pénzügyi helyzetben, hogy a 
pályázatban foglalt beruházást a vál-
lalt határidőre megvalósítsa”. A jelen-
tés ugyanakkor azt is mondja, hogy a 
pályázat megvalósításához a társaság 
megtette a kezdő lépéseket.
Bodnár Imre, a pécsi önkormányzati 
átvilágítást végző ügyvédi csapat mun-
káját koordináló ügyvéd szerint a re-
vizori jelentés egyértelműen kimond-
ja, hogy a vevő cég nem volt abban a 
pénzügyi helyzetben, hogy teljesítse 
kötelezettségeit, azaz a szerződésben 
szereplő házat határidőre felépítse.
– Nem véletlen, hogy a nyomozó-
hatóság revizori jelentést készíttetett 
– hangsúlyozta Bodnár Imre. – Ők is 
észlelték, számukra is nyilvánvaló volt, 
hogy az ügy nem csak a hűtlen kezelés 

lehetőségét veti fel. Ha bebizonyosodik, 
hogy a revizori jelentés helytálló, és ki-
derül, hogy a vevő cég nem volt abban 
a helyzetben, hogy szerződésben vállalt 
kötelezettségét teljesítse, az már a csa-
lás gyanúját is felveti. Azt gondolom, 
hogy a nyomozóhatóságnak kötelessé-
ge figyelembe venni ezt a körülményt, 

és ebben a tekintetben is lefolytatni a 
nyomozást. Csak így derülhet ki, hogy 
megtévesztette-e a vevő az eladót. Egé-
szen pontosan csak így lehet maradék-
talanul feltárni az ügy tényállását, csak 
így derülhet ki teljes egészében, hogy 
mi történt a pécsiek vagyonával – fo-
galmazott Bodnár Imre.

Dr. Bodnár Imre: csalás gyanúja miatt is 
nyomozásnak kell indulnia az egyik PVH-s ügyben

Csalók próbálnak pénzt szerezni a Pécsi 
Vagyonhasznosító nevével visszaélve

A Pécsi Vagyonhasznosító Zrt. nevével visszaélve csalók járják Pécset, 
a társaság erről szóló közleményét az alábbiakban módosítások 

nélkül közöljük.

 l PécsMa.hu
„A Pécsi Vagyonhasznosító Zrt. felhívja a tisztelt lakosság figyelmét, hogy 
nevével és logójával visszaélve csaló vagy csalók próbálnak pénzhez jut-
ni. Azzal keresnek fel embereket, magukat a Pécsi Vagyonhasznosító Zrt. 
munkatársának kiadva, hogy számukra szociális bérlakást tudnak intézni. 
Ezért 500 ezer forintot kérnek el azzal, hogy a lakás kiutalásakor további 
500 ezer forintot kell majd fizetni, az ingatlant pedig 3 évvel később meg is 
vehetik az áldozatok.
Ahhoz, hogy hitelesebbnek tűnjenek, a PVH fejléces papírjához hasonló 
papírra készítenek hamis okiratot különféle, a PVH pecsétjéről eltérő for-
májú és tartalmú pecsétekkel.

Figyelem! A Pécsi Vagyonhasznosító Zrt. Nem foglalkozik 
szociális bérlakásokkal és semmilyen formában nem 

keres fel magánszemélyeket.

A rendőrségi feljelentést az ügyben június 1-én megtettük.
Kérjük, legyen mindenki óvatos! Ha esetleg felkeresi önöket a csaló vagy 
csalók, tegyenek feljelentést a rendőrségen, illetve értesítsék a Vagyonhasz-
nosítót a +36 72 801-801-es telefonszámon.
Pécsi Vagyonhasznosító Zrt.”

Nem csak hűtlen kezelés merülhet felNem csak hűtlen kezelés merülhet fel
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Az utasok védelme érdekében a jövőben is az 
autóbuszokon maradnak az adagolók, így to-

vábbra is fertőtleníthetik kezüket bizonyos jára-
tokon.

 l PécsMa.hu
Az érintésmentes adagolók nagyon népszerűek, 
amit jól mutat, hogy üzembe helyezésük óta nagy-
ságrendileg ezer liter fertőtlenítőfolyadék utántölté-
séről gondoskodott a Tüke Busz Zrt.

Az adagolók beszerzésére másfél millió 
forintot fordított a társaság.

A készülékek ellenőrzése egyébként a sofőrök fela-
data, a folyadék utántöltése jelzésük alapján az au-
tóbusz-állomásokon történik, eddig csak néhány 
adagoló cseréjére volt szükség.
A buszvállalat tavaly szeptemberben kezdte tesztel-
ni az érintésmentes, szenzoros kézfertőtlenítő be-
rendezéseket 10 pécsi helyi járatú buszon. A pozitív 

tapasztalatoknak köszönhetően 2020 decembere óta 
száz járaton van lehetőségük az utasoknak arra, hogy 
a felszállás után fertőtlenítsék a kezüket.
Ahogy azt dr. Kovács Ágnes, az önkormányzat 
egészségügyi referense is hangsúlyozta:
„A koronavírus-járvány helyi terjedésének lassításá-
ban és a pécsiek védelme érdekében a Tüke Busz Zrt. 
az elmúlt időszakban több hasznos intézkedést is 
hozott, az egyik legfontosabb egyértelműen az, hogy 
kézfertőtlenítőket helyetek ki a buszokra.”
– Mivel a vírusveszély nem múlt el, ezért a pécsi 
utasok továbbra is élhetnek a buszokon található 
kézfertőtlenítők használatával. Továbbra is szüksé-
ges a higiénés szabályok betartása, a kézfertőtlení-
tés, a távolságtartás és zárt terekben a maszkhasz-
nálat. A buszokon többször tapasztalható tumultus 
miatt a szabályok követése a helyi járatokon kiemel-
ten szükséges, ezért arra kérek mindenkit, hogy 
használják a kézfertőtlenítőket – mondta lapunk-
nak dr. Kovács Ágnes, az önkormányzat egészség-
ügyi tanácsadója.

A Pécsi Nemzeti Színház az Egyesí-
tett Egészségügyi Intézmények 

és az Integrált Nappali Szociális In-
tézmény dolgozói számára 50-50 
jegyet ajánlott fel A padlás című szu-
perprodukciójukra, ezzel meghálálva 
a járványidőszak során végzett mun-
kájukat.

 l Pernecker Dávid
Ahogy arról korábban beszámoltunk, 
egy városi összefogás keretében nemrég 
megajándékozták mind a két és félezer 
pécsi ápolót, akik az elmúlt egy évben 
a járvány alatt is emberfeletti munkát 
végeztek. Az ajándék kedvezmény-
kuponokat az ápolók többek között a 
pécsi állatkertben, múzeumokban, a 
Zsolnay-negyedben, a Hullámfürdő-
ben, és a Pannon Filharmonikusok 
egyik koncertjére használhatják fel. A 
pécsi egészségügyi és szociális ágazat-
ban dolgozók munkájának meghálálása 
itt viszont nem ért véget, május 31-én 
ugyanis Lipics Zsolt, a Pécsi Nemze-
ti Színház igazgatója és Nyőgéri Lajos 
szociális ügyekért felelős alpolgármes-
ter adott át ingyen színházjegyeket 
számukra a vírushelyzet során nyújtott 
munkájuk elismeréseként.
– Nagyon fontos számomra a társa-
dalmi felelősségvállalás. Az, hogy ha 

tehetjük, a magunk módján segítsük 
azokat, akik erre rászorulnak, akik ezt 
megérdemlik. Mivel júniusban nyílik 
a színház, ezért adódott is lehetőség 
erre, az Egyesített Egészségügyi Intéz-
mények és az Integrált Nappali Szociá-
lis Intézmény dolgozói számára 50-50 
jegyet ajánlottunk fel A padlás című 
szuperprodukciónkra – mondta Lipics 
Zsolt.
Szentivánszkiné dr. Örkényi Anna, az 
Egyesített Egészségügyi Intézmények 
vezetője kiemelte, hogy a dolgozó-
iknak nagyon jól esik az elismerés, 
hiszen a járvány elleni védekezésből 
nagyban kivették a részüket.

Nem ez az első eset, hogy az 
önkormányzat háláját fejezi 

ki az ápolók munkájáért.

– Legutóbb az ápolók napján kaptak 
például különböző kedvezményekre 
jogosító kuponokat. A színház ajándé-
ka illeszkedik a sorba, nagy örömmel 
fogadtuk és nagyon köszönjük a jegye-
ket – mondta dr. Örkényi Anna.
Varga Mónika, az Integrált Nappa-
li Szociális Intézmény igazgatója 
hangsúlyozta, hogy a Pécsi Nemzeti 
Színház az intézménynek nem elő-
ször segít, ugyanis a járványhelyzet 

legkeményebb időszakában a színház 
munkatársai is segítettek az idősek el-
látásában.
– Hálásak vagyunk ezért a komoly 
kulturális felajánlásért, hiszen minden 
dolgozónk vágyik már a jó élmények-
re, a szórakozásra és a kikapcsolódásra 
a mögöttünk álló igencsak feszült idő-
szak után – mondta.
Nyőgéri Lajos alpolgármester a fenti-
ekhez hozzátette, hogy mind az EEI, 
mind pedig az INSZI dolgozói példa-
mutatóan tették a dolgukat a járvány 
legnehezebb heteiben is, annak elle-
nére, hogy a vírus az ő egészségüket is 
veszélyeztette.
– Sajnos az intézmények dolgozói kö-
zül sokan átestek a betegségen, ezért 

külső segítséget kellett igénybe ven-
nünk. Elsősorban az önkormányzati 
intézményekhez fordultunk, többek 
között a színház dolgozóihoz is, akik 
az idősek ételcsomagjainak kiszál-
lításában vettek részt. A kialakult 
létszámhiány miatt nélkülük nem 
sikerült volna ellátni a rászorulókat. 
Az így kialakult együttműködés nem 
csak nekem mint politikusnak, ha-
nem természetesen azok számára is 
fantasztikusan pozitív élmény volt, 
akiken így segíteni tudtunk – mondta 
az alpolgármester, hozzátéve, hogy a 
jövőben lehetőség nyílhat arra is, hogy 
a színház és zenekara erkély- vagy te-
raszelőadásokat és koncertek adjon az 
idősek és az ellátottak számára.

Ingyenjegyekkel hálálta meg a színház az egészségügyi dolgozók munkáját

Maradnak a kézfertőtlenítők a buszokon
koronavírus2021. június 7.pécsi hírek 9



Átalakítja termelését a BAT Pécsi Dohánygyár 
(BAT PD) Kft., mert világszerte megnőtt a keres-

let az egészség szempontjából kevésbé kockázatos, 
újgenerációs termékek, mint például a dohánymen-
tes nikotinpárnák iránt – közölte a British American 
Tobacco (BAT) vállalatcsoporthoz tartozó, baranyai 
megyeszékhelyen működő társaság az MTI-vel.

 l PécsMa.hu
A dohánygyár közleményében azt írták, hogy a leg-
több cigarettamárka helyi gyártását beszüntetik, csak 
az egyik legismertebb hazai márka előállítását tartják 
meg Pécsen és a jövőben túlnyomórészt nikotinpár-
nákat gyártanak.
A döntéssel a piaci igényeknek, a modern, dohányt 
nem tartalmazó nikotinpárnák iránt megugrott ke-
resletnek szeretne megfelelni a vállalat. Az elmúlt 
évben ugyanis világszerte 3 millióval nőtt a BAT 
azon fogyasztóinak száma, akik a csökkentett koc-

kázatú terméket fogyasztják, számuk 2020 végére 
elérte a 13,3 milliót. Közölték: a folyamat összhang-
ban van a BAT stratégiájával, amely a vállalat tevé-
kenységének egészségre gyakorolt hatását kívánja 
csökkenteni.
A kommünikében Orosz Zoltánt, a BAT Pécsi Do-
hánygyár Kft. ügyvezetőjét idézve azt írták, a BAT 
olyan alternatívákat szeretne kínálni fogyasztóinak, 
amelyek potenciálisan kevésbé ártalmasak, a pécsi 
gyárat érintő átalakulás pedig egy újabb lépés ebbe 
az irányba.
Az ügyvezető közölte: Pécsen egy éven belül meg-
duplázták a termelésüket, egyről kétmilliárdra nö-
velték a nikotinpárnák gyártását.
A közleményben azt írták: a társaság folyamatosan 
konzultál a dolgozói érdekképviseletekkel, hogy a 
létszám néhány százalékos csökkenésével járó átala-
kítás zökkenőmentesen, és a jogszabályi előírások-
nak megfelelően menjen végbe.

A cég bizonyos munkavállalóknak új 
munkaköröket ajánl fel, azoknak pedig, 
akik elhagyják a vállalatot, támogatást 

nyújt az elhelyezkedéshez.

A British American Tobacco a magyar piacon a BAT 
PD révén van jelen, amely a pécsi dohánygyár felvá-
sárlásával jött létre 1992-ben.
A BAT PD Kft. 2020-as nettó árbevétele 160,3 milliárd 
forint volt a 2019-es 151,2 milliárd után, adózás előtti 
nyeresége tavaly 10,2 milliárd forintot tett ki a tavalye-
lőtti 7,4 milliárdot követően. A társaság jelenleg 910 
embernek ad munkát, a pécsi gyáregységekben 822-
en dolgoznak – közölte a cég az MTI érdeklődésére. 
A BAT a világ egyik vezető dohányipari vállalatcso-
portja, amely több mint 50 ezer embert foglalkoztat és 
több mint 200 országban van jelen termékeivel.

Nagy átalakítást jelentett be a pécsi dohánygyár

Az I. világháború lezárásaként, 1920. június 4-én írták alá 
Franciaországban az igazságtalan békediktátumot.

 l Pernecker Dávid
Június 4-én volt 101 éve annak, hogy a versailles-i Tria-
non-kastélyban a magyar államvezetés delegáltjai aláírták az 
első világháborút lezáró békeszerződést, melynek értelmében 
Magyarország elveszítette területének 71 százalékát. Pécsett 
a nemzeti összetartozás napjának reggelén Péterffy Attila 
polgármester, Bognár Szilvia, Ruzsa Csaba és Nyőgéri Lajos 
alpolgármesterek, valamint a városvezető frakciók képviselői 
koszorúzták meg a Kálvária-domb alatti Trianon-keresztet. 
„101 év távlatából le kell vonnunk a következtetéseket. Nem 
szabad lehajtott fejjel járnunk, mennünk kell tovább, előre. A 
határon túli magyarokat nem hagyhatjuk magukra, de nem 
használhatja őket senki a politikai céljai megvalósítására sem. 
Egységesnek kell lennünk és nem engedhetünk a megosztás-
nak” – írta megemlékező Facebook-bejegyzésében a polgár-
mester.
A Trianon-kereszt mellett a Zsolnay-negyedben is tartottak 
egy megemlékezést, amin Hoppál Péter országgyűlési képvi-
selő vett részt.

A városvezetők is lerótták tiszteletüket a trianoni kereszt előtt

A polgármester és az alpolgármesterek együtt emlékeztek megA polgármester és az alpolgármesterek együtt emlékeztek meg

A legtöbb cigarettamárka helyi gyártását beszüntetikA legtöbb cigarettamárka helyi gyártását beszüntetik
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Az önkormányzat által kiírt nyílt 
pályázaton kiválasztott dr. Bertók 

Gábor múzeumigazgatói kinevezését 
Kásler miniszter ugyan megvétózta, 
mégis a pécsi főmúzeológus fogja 
vezetni legalább három hónapig a 
Janus Pannonius Múzeumot. Péterffy 
Attila polgármester közleményében 
azt írja, az önkormányzat újra kiírja 
a pályázatot, és addig Bertókot bízza 
meg a vezetői feladatokkal.

 l PécsMa.hu

Péterffy Attila közleménye:
„A pécsiek akarata érvényesül a Janus 
Pannonius Múzeumban 
Három hónapra dr. Bertók Gábor ré-
gész-főmúzeológust bíztam meg a pécsi 
Janus Pannonius Múzeum vezetésével, 
közben pedig újra, harmadszor is kiírja 
az önkormányzat pályázatát az intéz-
mény igazgatói posztjára.
A pécsi Janus Pannonius Múzeum igaz-
gatójának megbízatása 2021 januárjá-
ban lejárt. Idejekorán, 2020-ban meg-
kezdtük az új igazgató kiválasztásának 
procedúráját, szeptember 22-én kiírtuk 
a pályázatot, ám ebben az első körben 
eljárástechnikai problémák merültek fel. 

Ezért 2021 januárjában 
újabb pályázatot írt ki Pécs 

önkormányzata.

Véleményem szerint az önkormányzat 
precíz munkát végzett a pályázat ki-
írásakor és gondosan járt el a szakmai 
bírálóbizottság összeállításakor is. Dr. 
Bertók Gábor pályázata mindkét kör-
ben komoly támogatást kapott. A má-
sodik pályázat során a bírálóbizottság 
7 tagjából 5 őt javasolta a múzeum 
igazgatójának. Meglátásom szerint a 
grémium alapos munkát végzett, és 
egyértelműen az intézmény jelenlegi 
főmúzeológusát javasolta a posztra. Dr. 
Bertók Gábor mellett szólt az is, hogy 
március 15-én rangos állami kitüntetés-
ben, a Magyar Érdemrend tisztikereszt-
je polgári tagozatának kitüntetésében 
részesült.
A múzeumokra vonatkozó jelenleg 
hatályos törvény alapján az igazgatót 
akkor nevezhette volna ki az önkor-
mányzat, ha a vezetői megbízáshoz az 
Emberi Erőforrások minisztere egyet-
értését adja. A szaktárca államtitkára 
azonban május 20-án kelt levelében 
megvétózta az új igazgató kinevezését, 
mégpedig mindenféle indoklás nélkül.
Ebben a helyzetben jogilag nem tehet 
mást Pécs önkormányzata, mint hogy 
újabb pályázatot ír ki az igazgatói 
posztra. Pécs polgármestereként annak 

érdekében, hogy a pályázat lefolyta-
tásának időtartamában is a pécsiek 
akarata érvényesüljön, május 31-ével 

három hónapra dr. Bertók Gábort bíz-
tam meg a Janus Pannonius Múzeum 
igazgatói feladatainak ellátásával."

A miniszter által „megvétózott" Bertók Gábor vezeti 
három hónapig a Janus Pannonius Múzeumot

Bertók GáborBertók Gábor
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Ágoston Andrea, a 12. választókerület önkormányzati képviselője június 
10-én, csütörtökön 16 órától lakossági fórumot tart a Teca Mama vendéglő 
(Pécs Darázs d. 15/2) teraszán. 

Téma a magyarürögi vízfolyás hamarosan induló teljes karbantartásának 
menete és felmerülő problémái. 

A fórumon részt vesz a Városüzemeltetési Nonprofit Zrt. részéről a témával 
foglalkozó szakember is. 

Elsősorban azokat a Magyarürögi úti és Daru dűlői lakosokat várják, akik-
nek a vízfolyás mentén van az ingatlanuk.

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata nyilvános pályázatot hirdet a ki-
alakításra kerülő Pécs, belterület 0212/172 hrsz. alatt felvett 22.4691 négy-
zetméter alapterületű kivett beruházási célterület megnevezésű, természet-
ben Pécs Déli Ipari Park területén, az Időjós úttól északra található ingatlan 
tulajdonjogának, adás-vétel útján történő átruházása tárgyában. 

A 0212/172 hrsz.-ú ingatlan forgalmi értéke 1.216.700.000 Ft + áfa, így a 
kiíró legkevesebb 1.216.700.000 Ft + áfa összegű ajánlatokat vár. 

A pályázat célja: a város érdekeit figyelembe vevő, azt legmagasabb szín-
vonalon megvalósító, a Pécsi Építési Szabályzathoz igazodó, legalább 12 
milliárd forint értékű beruházás megvalósítása, és legalább 150 munkahely 
létrehozása.  

A pályázattal kapcsolatos további információ a Városfejlesztési Főosztály-
tól az 533-902-es telefonszámon, valamint a gazdrefh.pecs.hu e-mail-cí-
men kérhető. A részletes felhívás az önkormányzat honlapján letölthető 
(gov.pecs.hu).

A pályázatok beadásának határideje 2021. június 25. 12 óra.

A pályázatok elbírálásának határideje: a pályázat beadási határidő lejártát 
követő 60 napon belül.

A kiíró fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot bármikor visszavon-
ja, illetve indokolás nélkül eredménytelennek nyilvánítsa.

Állandó véradási lehetőség
Pécsi Regionális Vérellátó Központ (Pacsirta u. 3.)

Telefon: +36 72 215-634 vagy +36 72 211-920

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

Június 10-én 8.00–17.30 a pécsi vérellátó központban (Pacsirta u. 3.) a 
természetjárás jegyében lesz véradás. Az önzetlen segítséget hátizsákkal, 
benne meglepetésekkel köszönik meg. 

Véradásra jelentkezhet, aki elmúlt 18 éves, de még nincs 65 (első véradók 
esetén a felső korhatár 60 év), testsúlya eléri az 50 kilót és egészségesnek 
érzi magát. Véradáshoz hozza magával a személyazonosító igazolványát, 
lakcím- és tb-kártyáját.

Lakossági fórum

Pályázati felhívás

Véradás június 7–13.

A nyári szünet alatt sem 
maradnak ebéd nélkül 
a rászoruló pécsi diákok
Idén is a város négy iskolájában zajlik a hagyományos, ingyenes pécsi gyer-

mekétkeztetési program, tehát nem kell aggódnia azoknak a hátrányos 
helyzetű pécsi szülőnek, akik a nyári hónapok során nem tudják gyerekeiknek 
biztosítani a meleg ebédet.

 l PécsMa.hu
Pécsen már több éve megszokott, hogy az önkormányzat gondoskodik arról, 
hogy a rászoruló diákok számára legyen lehetőség az ingyenes étkeztetésre a 
nyári szünidő alatt, ráadásul a város négy különböző iskolájában is.
Idén a nyári szünet 43 munkanapján június 16-tól (szerdától) augusztus 13-ig 
(péntekig) lesz lehetősége a diákoknak és szüleiknek a meleg ebéd elvitelére.
A gyermekétkeztetés iránti kérelmet ügyfélfogadási időben (hétfő: 13.00–
17.00, szerda: 8.00–12.00 és 13.00–17.00-ig) a Polgármesteri Hivatal Kultu-
rális és Népjóléti Főosztályának területileg illetékes szociális központjainál 
lehet benyújtani – lehetőség szerint – a nyári szünet megkezdéséig (azaz jú-
nius 9-ig), de a kérelmeket a szünet időpontjától függetlenül folyamatosan 
befogadják.

Az ügyintézés helye:
 Ä I. sz. Területi Szociális Központ 7629 Pécs, Dobó István utca 89. 
(72/513-528)
 Ä II. sz. Területi Szociális Központ 7632 Pécs, Sarolta utca 2. (72/412-619)
 Ä III. sz. Területi Szociális Központ 7633 Pécs, Esztergár Lajos utca 19. 
(72/535-213)

A szünidei gyermekétkeztetés helyszínei:
Az általános iskolás – és 18 éves korig – a középiskolás korú, az intézményi jog-
viszonnyal nem rendelkező óvodás korú, valamint a szünidőben zárva tartó nem 
önkormányzati fenntartású óvodába járó óvodáskorú gyermek esetében:

 Ä az I. számú Területi Szociális Központ ellátási területén (Keleti városrész): 
Pécsi Meszesi Általános Iskola (7629 Pécs, Komlói út 58.),
 Ä a II. számú Területi Szociális Központ ellátási területén (Kertváros): 
Pécsi Apáczai Csere János Általános Iskola, Gimnázium, Kollégium, Alapfo-
kú Művészeti Iskola (ANK) (7632 Pécs, Apáczai Csere János krt. 1.),
 Ä a III. számú Területi Szociális Központ ellátási területén (Belváros-Urán-
város): Pécsi Köztársaság Téri Általános Iskola (7623 Pécs, Köztársaság tér 
1.), valamint a Pécsi Éltes Mátyás Egységes Gyógypedagógiai Módszertani 
Intézmény, Speciális Szakiskola és Kollégium (7633 Pécs Építők útja 9.).

Az intézményi jogviszonnyal nem rendelkező bölcsődés 
korú gyermek esetében:

 Ä az I. számú Területi Szociális Központ ellátási területén (Keleti városrész): 
Hétszínvirág Bölcsőde (7629 Pécs, Pákolitz I. utca 32.),
 Ä a II. számú Területi Szociális Központ ellátási területén (Kertváros): Csoda 
Bölcsőde (7632 Pécs, Apáczai Csere János krt. 1.)
 Ä a III. számú Területi Szociális Központ ellátási területén (Belváros és Urán-
város): Zöldliget Bölcsőde (7623 Pécs, Köztársaság tér 1.)
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HIRDETMÉNY
A BIOKOM Nonprofit Kft. mint a Pécsi Köztemető üzemeltetője felhív-

ja az érintettek figyelmét a Pécsi Központi temetőben a III. számú 
parcellában fekvő sírhelyek, a 2012. év előtt betemetett urnafalak és 
urnaföldek, az 1922 előtt alapított sírboltok (kripták), az 1997 előtt be-
temetett hagyományos sírhelyek, továbbá a parcellák lejáratakor meg 
nem váltott sírhelyek időarányos vagy teljes újraváltásának esedékes-
ségére.   
Felhívjuk az érintettek figyelmét a BIOKOM Nonprofit Kft. által üzemel-
tetett peremtemetőkben (Vasas, Somogy, Hird, Pécsbánya, Pécs-Sza-
bolcs) az 1997 előtt betemetett hagyományos sírhelyek, a 2012. év előtt 
betemetett urnafalak, kolumbáriumok és urnaföldek és az 1922 előtt 
alapított sírboltok (kripták) újraváltásának esedékességére.

A 145/1999.(X.1.) Kormányrendelet 18.§.(5) bekezdése értelmében meg-
szűnik a temetkezési hely feletti rendelkezési jog gyakorlása, ha a haszná-
lati idő meghosszabbítás hiányában lejár.
Ha a sírhelyhasználati idő letelt, a temető üzemeltetője – a mindenkori 
hatályos önkormányzati rendeletben meghatározott türelmi idő lejártát 
követő napon – az újbóli temetések lehetővé tétele céljából a temetési he-
lyet megszüntetheti.
Kérjük a hozzátartozókat, hogy a sírhelyek újraváltása érdekében a Pécsi 
Központi és peremtemetők vonatkozásában az ügyfélszolgálati irodánkat 
(Pécs, Siklósi út 43.) felkeresni szíveskedjenek. A járványveszély alatt a sír-
helyek újraváltása kizárólag online, a temetopecs@temetopecs.hu címre 
írt elektronikus levél útján, vagy telefonos megkeresésre történhet.
A pécsi központi temetőben a sírhelyek újraváltásának rendjéről, illetve a 
parcellák lejárati idejéről a http://www.temetopecs.hu/tartalmak/Sirhely_
ujravaltasa link alatt tájékozódhatnak.

Ügyfélfogadási idő: H–Cs: 8.00–15.30; P: 8.00–14.30 a BIOKOM Non-
profit Kft. 7632 Pécs, Siklósi út 43. telephelyén (pécsi köztemető).  
Telefon: 06 72/805-440
        

PÉCSI KÖZTEMETŐ

Tarrósy István: Pécs kapcsolata 
Afrikával nagyon is élő
A május 25-i Afrika Nap apropó-

jából beszélgettünk dr. Tarrósy 
Istvánnal, a Pécsi Tudományegyetem 
nemzetközi igazgatójával, az Afrika 
Kutatóközpont vezetőjével arról, mi-
lyen élő kapcsolatai vannak Magyar-
országnak, azon belül is Pécsnek a 
fekete kontinenssel.

 l Szakács Miklós
– Az átlagember nem biztos, hogy 

egyáltalán tud arról, létezik Afrika 
Nap. Mióta „ünnepeljük”?

– A legfontosabb, hogy ez a nap az 
afrikai egység gondolatából ered. 
Amikor 1963 májusában megalakult 
az Afrikai Egységszervezet, akkor 
döntöttek arról, hogy minden évben 
legyen a hónap 25. napja egyfajta 
„Afrika Nap”. Ez az egész kontinens 
számára rendkívül fontos, hiszen 
az egységszervezet – ami egyébként 
a később megalakult Afrikai Unió 
elődjének tekinthető – tette meg az 
első lépéseket abba az irányba, hogy 
a gyarmatosító hatalmaktól elszakad-
va Afrika nemzetei elinduljanak egy 
új irányba, ahol független államok 
pán-afrikanista közösségeként épít-
hetik a saját afrikai útjaikat.
– Ami most hogyan áll?
– Nagyon komoly előrelépések történ-
tek, persze azért azt látjuk, hogy Afrika 
rendkívüli módon tagolt. Az Afrikai 
Uniónak mindenesetre fontos törek-
vései vannak, hogy az egységesülést, 
az integrációt előmozdítsák. Az Afri-
kai Unió intézményesülésének fokát 
tekintve már-már az EU-hoz mérhető. 
Eleve, az Európai Unió bizonyos érte-
lemben példaként is szolgált, szolgál az 
AU számára.
– Ha szervezettségben közelít is a 

szervezet az Európai Unióhoz, az 
azért jól látszik, hogy a kontinens, 
Afrika nemzetei még messze van-
nak az EU-s átlagtól.

– Az EU-s átlag elérése az EU-n belül 
is fontos feladat nem egy tagállamban. 
Az utóbbi évtizedekben valójában 
minden egyes területen érezhető fejlő-
désen ment át Afrika számos országa.
– Magyarországnak fontos Afrika?

– Egyre inkább, illetve újból. Az egy-
kori keleti blokk országainak, így Ma-
gyarországnak is, még a rendszerváltás 
előtt komoly kapcsolati hálója műkö-
dött Afrika irányába. Aztán 1990 után 
ezeket mintha elvágták volna, hiszen 
az euro-atlanti integráció mellett ek-
koriban minden háttérbe szorult. Az-
tán a 2000-es évek második felétől, az 
EU-s bővítéseket követően, de főleg 
2010 után egyre inkább felgyorsultak 
az események. Már az Európai Unió 
Tanácsának 2011-es soros magyar el-
nökségéhez köthető a globális nyitás 
meghirdetése.
– Pécs hol helyezkedik el a ma-

gyar-afrikai kapcsolatokban?
– Azt mondhatom, hogy kiemelkedő 
helyen. Elég, ha annyit mondok, hogy 
a Pécsi Tudományegyetem az egyet-
len felsőoktatási intézmény idehaza, 
amely már 2009 óta rendelkezik Afri-
ka Kutatóközponttal. Ez egy unikális, 
sok tudományágat átfogó szervezet, 
kiterjedt afrikai kapcsolatrendszerrel, 
valamint egyfajta koordinációs cent-
rum a hazai afrikanisztikai törekvé-
sekben.
– Pécs és Afrika között élő a kapcsolat?
– Olyannyira élő, hogy folyamatos az 
ottani egyetemek és a PTE közti csere-
kapcsolat, hallgatók és oktatók tekin-
tetében is. De már 15 éve szerkesztjük 
és adjuk ki az Afrika Tanulmányok fo-
lyóiratot, Afrika konferenciákat, sza-
badegyetemeket szervezünk, de hu-
manitárius területen, a Magyar Máltai 
Szeretetszolgálattal együttműködve is 
kapcsolatunk van a kontinenssel.
– Önnek honnan jött az Afrika iránti 

szenvedély?
– Még 1998/99-ben résztanulmányo-
kat folytattam az Egyesült Király-
ságban, Leicesterben az egyetemen. 
Akkor nyílt fel igazán a szemem, és 
kezdtem komolyan érdeklődni a fejlő-
dő országok iránt. Aztán nem sokkal 
később, az ezredfordulón volt szeren-
csém Tanzániában és Egyiptomban 
eltölteni egy hónapot. Azt szoktam 
mondani, hogy valószínűleg akkor 
költözött belém az „Afrika-vírus”.
A teljes cikk a PécsMa.hu-n olvasható.

egyetem2021. június 7.pécsi hírek 13



Városunk egy újabb mérföldkőhöz érkezett, ugyanis az országban elsőként 
itt nyílik GYMtronic® non-stop működésű, automata edzőterem. Budai 

Zsolttal beszélgettünk, a pécsi GYMtronic® Pécs üzemeltetőjével, hogy kide-
rítsük, miben más ez az edzőterem.

– Gondolom, a legtöbb olvasónak az 
jár most a fejében, hogy mi is az a 
GYMtronic®, és mit jelent az, hogy 
automata egy edzőterem? Talán 
kezdjük ez utóbbi kérdéssel. Hogy 
lehet automata egy edzőterem?

– Akinek az „automata” jelző kapcsán 
felcsillant a szeme, mert úgy értelmez-
te, hogy edzés nélkül, kvázi gombnyo-
másra elérhető a kitűzött cél – legyen 
az fogyás, izomtömeg-növelés vagy 
kikapcsolódás a mozgás által –, szá-
mára rossz hírem van: ez esetben saj-
nos nem ezt jelenti az automatizmus. 
Ez „csak” az edzés körülményeit teszi 
könnyedebbé, egyszerűbbé, hála az 
„up to date” megoldásoknak, okosesz-
közöknek. 
– Pontosan mik ezek a megoldások? 

Hogy kell elképzelni egy automati-
zált edzőtermet?

– Nem csak a regisztráció, és a bérle-
tek vásárlása történik okoseszközök 
segítségével, hanem a beléptetés is, 
csakúgy, mint az öltöző szekrény ki-
választása, annak nyitása és zárása. 
Az automatizált rendszerek működé-
sét a rendszert kifejlesztője, az Opti-
mal-Time Kft. szavatolja. Nekik kö-
szönhetően az edzőterem személyzet 
nélkül tud működni.
– Ez valóban egyszerűnek és kényel-

mesnek hangzik. Az automatizálás 

így már világos, és gondolom, ez a 
kulcs ahhoz is, hogy az edzőterem a 
nap 24 órájában működhet.

– Ez így igaz. A rendszerek és az edző-
terem teljes infrastruktúrája úgy lett 
megtervezve és megvalósítva, hogy az 
a felhasználók számára bármikor ren-
delkezésre álljon. Például ha valakinek 
az időbeosztása csak a késő éjszakai 
vagy kora hajnali edzésre ad lehetősé-
get, a GYMtronic® esetén nincs szük-
ség kompromisszumra, akkor me-
hetünk edzeni, amikor kedvünk van 
hozzá és időnk is engedi.
– Megközelítés szempontjából mit 

érdemes tudni a pécsi GYMtronic® 
teremről?

– Az alaposan átgondolt infrastruk-
túra nem csak az automatizálásban 
érhető tetten: az edzőtermünk köny-
nyedén megközelíthető akár tömeg-

közlekedéssel is, ugyanis a bőrgyári 
buszmegálló gyakorlatilag a terem 
előtt található, illetve azoknak sem kell 
aggódni, akik személygépjárművel ér-
keznek, hiszen bőven áll rendelkezésre 
ingyenes parkolási lehetőség is az épü-
let előtt.
– Kiknek ajánlja a termet? Ki a cél-

csoport? A profi testépítők? Vagy 
inkább a kezdők?

– Bárkit szeretettel várunk, aki érdek-
lődik a testépítés és izomfejlesztés ilyen 
formája iránt. Nemcsak a haladóknak 
készült a pécsi GYMtronic®, hanem 
azoknak is, akik épp csak próbálgatják 
szárnyaikat, izmaikat. Személyi edzők 
állnak majd rendelkezésre, akiktől se-

gítséget lehet kérni, illetve a gépeken 
elhelyezett QR-kódok beolvasásával 
is megnyithatók olyan videók, melyek 
a helyes használat rejtelmeibe avatják 
be az adott eszközzel épp csak ismer-
kedőket.
– A COVID-19 miatti szabályozások 

mennyiben érintik az edzőterem 
működését?

– Örülök, hogy az enyhítésnek kö-
szönhetően végre megnyithatjuk az 
edzőterem kapuját, viszont a terem 
egyelőre csak abban az esetben láto-
gatható, ha a regisztrálók rendelkez-
nek sportolói vagy oltási igazolvány-
nyal, mely érvényességét egy Viber® 
videóhívás során igazolják. Ha min-
den rendben, megnyílik a bérletvá-
sárlási lehetőség, és már jöhetnek is 
edzeni.
– Ez így tényleg egyszerű. Még lóg egy 

kérdés a levegőben. Többször hall-
hattuk már a GYMtronic® nevet, 
mit is takar ez pontosan?

– A GYMtronic® eredendően egy új 
franchise, azaz egy teljesen automati-
zált fitneszterem-hálózat, amely mo-
dern, könnyen használható és igényes 
sportolási lehetőséget biztosít minden 
vendég számára minden nap, 0–24 
órás nyitvatartással (gymtronic.eu).
Szeretek edzeni, szeretek sportolni 
és edzőterem-tulajdonosként megta-
pasztaltam már, hogy mit jelent üze-
meltetni egy ilyen létesítményt. Tud-
tam azt is, hogy valami olyat szerettem 
volna adni a mozgás, az edzések sze-
relmeseinek, mely nem csak profi gé-
peket és súlyokat jelent, hanem annál 
sokkal többet: a 21. századi edzés él-
ményét! 
Remélem, a kedves Olvasók is kedvet 
kaptak, és köszönthetem Őket a pécsi 
GYMtronic®-ban (7622 Pécs, Siklósi 
út 3.). (x)

Megérkezett Pécsre az edzőtermek új generációja
GYMtronic® edzőterem nyílik Pécsen a Siklósi út 3. alatt
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LAKÁS
Értékbecslést vállalok. 
Telefon: 06/70/318-4000
Diósi út közelében, 59 nm-es, 2,5 szobás, 
erkélyes, műanyag ablakos, jó 
állapotú panellakás. Ár: 17 MFt. 
Telefon: 06/30/929-9180

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.

Bogádon, 2000-ben épült, 72 nm-es, 
2,5 szobás téglalakás kerttel, gépkocsi 
beállóval. Ár: 16 MFt. Telefon: 06/30/929-
9180
Kertváros, Eszék utcában, I. emeleti, 
54 nm-es, teljes körűen felújított, műanyag 
ablakos lakás. Ár: 17,5 MFt. 
Telefon: 06/30/929-9180
Pécsett, a Páfrány utcában, II. emeleti, 
1,5 szobás, új műanyag ablakos, új bejárati 
ajtós, jó állapotú, erkélyes téglalakás 
14,9 MFt. Telefon: 06/30/929-9180
Pécsi lakást keresek reális áron. 
Telefon: 06/30/929-9180
Alkotmány utcai, 87 nm-es, 3,5 szobás, 
II. emeleti lakás, 23 nm-es terasszal. Iár: 
36,9 MFt. Telefon: 06/70/608-5029
Tettye park alatti, 1+2x1/2 szobás, 
kiváló állapotú, 89 nm-es lakás, 
kertkapcsolattal, gáz cirkófűtéssel. Iár: 
29,9 MFt. Telefon: 06/70/608-5029

Eladó ingatlanokat 
KERESÜNK 

ügyfeleink részére!
Hívja Kósa Katit! Most! 

06/20/964-5482
www.kosaingatlan.hu

Kertváros központi részén, a Nagy Imre 
utcában, 2,5 szobás, 62 nm-es, átlagos 
állapotú, IV. emeleti lakás szigetelt házban. 
Ár: 15,2 MFt. Telefon: 06/70/608-5029
Építők útján II. emeleti, erkélyes, 
2 szobás lakás eladó 20,9 MFt-os 
irányáron. Telefon: 06/30/237-5932

Petőfi utca szomszédságában társasházi 
felújított garzonlakás + hozzá tartozó új 
barkácsműhely eladó. Iár: 15,9+3 MFt. 
Telefon: 06/30/911-5968
Szigeti úton 45 nm-es, 1,5 szobás, 
felújított, 4/IV. emeleti lakás 
eladó. Irányár: 20,4 MFt. 
Telefon: 06/30/906-7323
Nagy Jenő utcában 71 nm, 3 szobás 
lakás eladó. Irányár: 25,9 MFt. 
Telefon: 06/30/906-7323
Illyés Gy. utcában, 2,5 szobás, 4/IV. lakás 
eladó. Irányár: 18,7 MFt. 
Telefon: 06/30/906-7323
Attila utcai, 64 nm-es, 2,5 szobás, 
erkélyes, első emeleti, felújított, 
lakás eladó. Irányár: 25,9 MFt. 
Telefon: 06/30/906-7323
Pollack M. utcai, 53 nm-es, tégla, 
2 szobás, erkélyes lakás eladó. Irányár: 
17,7 MFt. Telefon: 06/30/906-7323
Rákóczi úton eladó egy 106 nm-es, III. 
emeleti, 3,5 szobás, 3 teraszos nagy lakás 
garázsvásárlási lehetőséggel. Irányára: 
26 MFt. Telefon: 06/30/237-5932
Pécs, Mátyás Flórián téren 59 nm-es, 
fszt-i, erkélyes, 2,5 szobás lakás eladó. 
Ár: 17 MFt. Telefon: 06/30/405-2235

INGATLAN
Energetikai tanúsítvány készítése. 
Telefon: 06/70/318-4000
Pécs-Mecsekoldalban, Angster J. utca 
felett 120 nm-es, 4+2 félszobás, kétszintes 
családi ház. Ár: 48,9 MFt. 
Telefon: 06/30/929-9180
Harkányban, a gyógyfürdő közelében, 
2 szobás, 50 nm-es, teraszos, 
felújított nyaraló, saját kerttel. Ár: 
13 MFt. Telefon: 06/30/929-9180
Fehérhegy családi házas részén, 
kétszintes, 87 nm-es, 2,5 szobás, kiváló 
állapotú lakóház kerttel és garázzsal. Iár: 
26,99 MFt. Telefon: 06/70/608-5029
Nagykozár központjában, 4 szobás, 
100 nm-es, felújított lakóház 90 %-os 
készültséggel, 2000 nm kerttel. Iár: 
21,5 MFt. Telefon: 06/70/608-5029
Építésre alkalmas 5690 nm telek 
Bicsérden eladó. Telefon: 06/20/287-0135

Ispitaalján, egyetem közeli, 146 nm-es, 
3 lakóegységes, extra adottságú, 4,5 szobás 
lakóház, díszkerttel, garázzsal, kerti 
építménnyel. Irányár: 55,9 MFt. 
Telefon: 06/70/608-5029
Pogányban 130 nm-es, tetőtér 
beépítéses, befejezésre váró családi 
ház nagy telekkel eladó. Iár: 62000 
Eur/23 MFt. Telefon: 06/30/911-5968
Donátushoz közel, nyugodt helyen, 
130 nm-es, 4 szobás, kétszintes, külön 
bejáratú családi ház, garázzsal eladó. 
Irányár: 36 MFt. Telefon: 06/30/911-5968
Egerágon 107 nm, 4 szobás lakás 
3200 nm gazdálkodásra, telekkel eladó. 
A lakás felújításra szorul csak úgy, mint a 
körülötte lévő gazdasági épületek. Irányár: 
13,9 MFt. Telefon: 06/30/906-7323

Ingatlan adás-vétel!
Király u. 75.  |  30-947-8323

GDN Ingatlaniroda
www.tolnaikert.hu

www.pecs.gdn-ingatlan.hu

Magaslati útnál eladó egy 270 nm-es ház, 
jelenleg 2 lakás van kialakítva, de akár 4 is 
lehet. A telek 550 nm, garázs van. 
Irányára: 97 MFt. Telefon: 06/30/237-5932
Kórház téren 12 nm üzlet (wc, parkolás, 
raktár) eladó 6,9 MFt-os irányáron. 
Telefon: 06/30/237-5932
Harkányban kb.100 nm-es, kiváló 
állapotú, garázzsal vagy területtel 
rendelkező családi házat keresek 
megvételre. Telefon: 06/30/9115-968
Havihegyen eladó kétszintes családi 
ház, gyümölcsös kerttel. Az emeleti 
lakás 3 szoba, összkomfort, földszinti 2 
szoba, összkomfort és garázs. Az épület 
hőszigetelt, új tetővel és nyílászárókkal. 
Iár: 55 MFt. Telefon: 06/30/639-2885
1188 nm gyümölcsös bővíthető épülettel, 
áram, gáz, víz van, busz közelben. Ár: 
8,5 MFt. Telefon: 06/20/551-5584
Gyümölcsös 939 nm, áram van, gáz a 
telek előtt, építeni lehet. Ár: 2,5 MFt. 
Telefon: 06/30/648-5065

BÉREL-KIAD
Kiadó lakásokat, családi házakat 
keresek ügyfeleim részére. 
Telefon: 06/70/318-4000

Albérletet keresek, minden megoldás 
érdekel. Telefon: 72/214-066
Albérletbe szép szoba, szép helyen 
kiadó. Telefon: 06/70/261-3405
Védettségi igazolvánnyal 
Balatonfenyvesen vízparti 
társasnyaralóban apartman 
kiadó. Telefon: 72/319-858

ÁLLÁS
Büfébe vasárnapokra, vásártérre 
női kiszolgálót felveszek. 
Telefon: 06/50/125-9770
Pécsi konténeres cég sofőrt keres 
pécsi telephely, hivatásos jogosítvány 
szükséges. Telefon: 06/20/521-8000
Pécsi szállodába, étterembe keresünk 
felszolgálót, konyhai kisegítőt, 
szobaasszonyt és recepcióst. 
Telefon: 06/20/231-2844
Villanyszerelőket felveszünk. 
Telefon: 06/20/912-4910
Azonnali kezdéssel keresünk 
kőfaragót, gránit megmunkálásában 
jártas betanított munkást illetve 
segédmunkást. Telefon: 06/70/299-3105

OKTATÁS
Gitároktatás. Diplomás gitártanártól 
klasszikus, pop, rock stílusban. 
45 perc: 2000 Ft. Házhoz megyek. 
Elérhetőség: 06/30/711-3751

TÁRS
70-es nő megbízható férfi hívását 
várja. Telefon: 06/20/508-5412
Páromat keresem 49 férfi. 
Telefon: 06/30/273-3688
Pécs közeli városban élő nyugdíjas, 
szorgos, jó lelkű férfi 60-70-ig hozzáillő 
párját keresi. Telefon: 06/20/531-5090
50% Vénusz társközvetítő. Pécs, Citrom 
u. 2-6. I. em. 5. Telefon: 06/20/287-0135

Építésre, földművelésre 
alkalmas telkek 1000–3000 m2. 
www.zengovarkonyitelek.hu
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SZOLGÁLTATÁS
Fakivágás, veszélyes is, fűnyírás. 
Telefon: 06/70/508-3308
Asztalosmunkák: készítés, javítás, 
zárcsere. Telefon: 72/820-131, 
06/20/574-9168
Festés-mázolás korrekt áron. Telefon: 
72/820-131, 06/30/697-2416
Sövénynyírás, fűnyírás, kaszálás, 
metszés, permetezés, fakivágás, bozótirtás, 
elhanyagolt telkek, kertek teljes körű 
rendbetétele. Telefon: 06/70/500-7033
Ezermester! Lakásszerviz, wc-tartályok, 
vízcsapok, mosdók, munkalapok, 
zárak javítása, cseréje. Telefon: 
72/310-671, 06/30/562-7756

SZŐNYEGTISZTÍTÁS
rojtfehérítés, szegélyjavítás 

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

KÁRPITTISZTÍTÁS
Hátmasszázs Kertvárosban. Telefon: 
06/30/689-9397
Szobafestés, mázolás, tapétázás 
fóliázással, bútormozgatással, 
takarítással igény szerint. Precíz 
munka, reális áron. Nyugdíjasoknak 
kedvezmény. Telefon: 06/20/540-9498
Veszélyes fák és minden más fák 
kivágása, gallyazása garantált minőségben. 
Lombhulladék-elszállítás és fa beszámítás 
lehetséges. Telefon: 06/30/221-9993

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
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 
A járványhelyzettől függetlenül állunk 
rendelkezésére! Telefon: 06/70/638-6402

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

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

D-roll. 30-50% kedvezménnyel. Új 
műanyag és alumínium redőnyök, 
nyílászárók, szúnyoghálók, reluxa, 
napellenzők, garázskapuk, árnyékolók 
beszelelése, javítás és motororizálása. 
Nyugdíjasok további kedvezmény! D-roll.
hu Telefon: 06/30/295-6555
Tetőjavítás, lakatosmunka, burkolás. 
Telefon: 06/70/774-1140
Takarítást vállalok. Telefon: 
06/30/756-5983
Redőny, szúnyogháló, szalagfüggöny, 
új megrendelések, javítás, gurtni 
csere. Telefon: 06/70/324-5476

KÖNYVELÉS, ADÓBEVALLÁS
Elmaradt könyvelés pótlása, 

önellenőrzés. 06/20/9332-546

Villanyszerelés, hibaelhárítás. Telefon: 
06/30/276-4137
Szobafestés, mázolás, szépen, 
tisztán bútormozgatással, korrekt 
áron. Telefon: 06/70/625-6592
Csőtörés elhárítása, víz-, gáz-, 
fűtésszerelés, gázkészülék javítás. 
Telefon: 06/30/361-0449

Lakásfelújítás, kőművesmunka, 
hidegburkolás, 

szobafestés+mázolás.
06/30/900-3250

Bádogos munkát garanciával vállalok. 
Telefon: 06/30/341-3165
Nagytakarítás. Telefon: 06/20/285-0957
Kőművesmunkát garanciával 
vállalok. Telefon: 06/30/341-3165
Kádfelújítás. Telefon: 06/70/548-9372
Kőművesmunkák, mindennemű 
kerítés, támfal, kocsibejáró, garázs. 
Térkő, parkosítás, kerti tó építés, tisztítás, 
sziklakert. Bozótirtás, lábazatfugázás, kézi 
földmunka. Telefon: 06/20/488-3959
Vízvezeték-szerelés, csőtörés-, dugulás 
elhárítás. Telefon: 06/70/215-9583, 
06/70/567-1360
Tetőfedés, lapostetők szigetelése, utólagos 
falszigetelés, kőműves és bádogos munkák. 
Telefon: 72/324-692, 06/30/526-1945
Szobafestést, mázolást, homlokzatfestést 
vállalok. Takarítással, fóliázással, 
bútormozgatással, reális áron. 
Telefon: 06/30/685-5453
Csőtörés elhárítása, nonstop. Víz-, gáz-, 
fűtésszerelése. Telefon: 06/30/361-0449
Bontást, kézi földmunkát vállalunk, 
referenciával. Telefon: 06/30/430-0122
Üvegezés, pótgittelés. Telefon: 
06/30/908-0265
Csempézés, burkolás, vízszerelés, 
lakásfelújítás. Telefon: 06/30/946-7177
Ingyen lomtalanítást vállalok. 
Telefon: 06/30/114-0073

Favágás alpintechnikával vagy 
emelőkosárral, cégeknek egyéb 
kosaras munkák. Várhelyi. 
Telefon: 06/20/371-7019
Vízvezeték-szerelés, villamos javítások, 
biztosító ügyintézéssel, csőrepedések 
javítása. Telefon: 06/70/774-1140
Kisebb kőművesmunkákat, betonozást, 
vakolást, vizes falak vakolását és 
panelfal kivételt vállalok anyagosan 
is. Telefon: 06/20/520-8421
Fűnyírást és bozótirtást vállalok sitt 
elszállítással. Telefon: 06/20/520-8421
Kőműves, burkoló, hőszigetelő munkákat 
vállalok. Ditrich László kőműves 
mester. Telefon: 06/30/625-9588
Kályhás! Vas, cserépkályha, 
kandalló munkák (vízteres is). 
Telefon: 06/70/259-7618
Fűnyírást vállalok Pécs területén. 
Telefon: 06/30/820-9530
Bútor összeszerelést vállalok. 
Telefon: 06/30/393-0842
Felelős műszaki vezetés, műszaki 
ellenőrzés, költségvetés készítés, e-napló 
indítás. Telefon: 06/20/800-7111
Kerítés, támfal, térkő, kőművesmunka, 
mindennemű kocsi bejárok, lábazat fuga, 
fűnyírás, favágás, kerti munka, rézsűk, 
teraszok, gipszkarton, festés, egyéb 
fizikai munka. Telefon: 06/20/488-3959
Festés-mázolás, tapétázás, 
homlokzatfestés, lépcsőházak 
festése közületeknek is, garanciával. 
Telefon: 06/20/962-1718
Átalakítást, új házak építését, 
felújítását, hőszigetelését, homlokzati 
hőszigetelését, vizes falak utólagos 
szigetelését, fürdőszobák felújítását 
vállaljuk. Telefon: 06/70/629-6382
Kézi és gépi földmunka, tereprendezés, 
árufuvarozást, építési törmelék 
elszállítását vállalom, rövid határidővel. 
Telefon: 06/20/284-3634
Családi házak homlokzat hőszigetelése 
és felújítása. Telefon: 06/20/442-7602
Villanyszerelés családi házak, lakások, 
cégek részére. Telefon: 06/20/912-4910
Gázkészülék-javítás. Telefon: 
06/30/253-9894
Költöztetés-fuvarozás. 
Telefon: 06/30/311-1500
Fűnyírást, bozótirtást, favágást, 
telektisztítást hulladékelszállítással, 
ágdarálással vállalok cégeknek 
és magánszemélyeknek. 
Telefon: 06/20/511-7456
Fürdőkád felújítás, kívánt színben, 
garanciával. Telefon: 06/30/259-7123
Dugulás-elhárítás, vízvezeték-szerelés, 
wc-, mosdó, mosogató, csaptelep javítások 
kiszállási díj nélkül. Szabó Sándor. 
Telefon: 72/444-073, 06/70/310-8435
Veszélyes favágás alpin technikával, 
fiatalító vágás, ritkítás, fagondozás. Teljes 
garanciával. Telefon: 06/30/977-1801
Redőnyjavítás, faredőny, gurtni 
csere. Telefon: 06/30/859-8118

Vizes falak, lapostetők szigetelését, 
gombás, penészes falak, vakolatok 
cseréjét, rendbetételét vállaljuk. 
Telefon: 06/70/679-1927
Tetők, kémények felújítását vállaljuk 
gyors határidővel, garanciával. 
Telefon: 06/70/679-1927
Virágládák, kutyaházak készítését egyedi 
méretre vállalom. Telefon: 06/30/393-0842
Bútor összeszerelést vállalok. 
Telefon: 06/30/393-0842
Homlokzati hőszigetelést, 
gipszkartonozást, tatarozást, 
bővítést vállalunk gyors határidővel, 
garanciával. Telefon: 06/70/679-1927

VEGYES
Kád, mosdókagyló, zuhanytálca 
felújítása, csempe-, ajtó-, ablak-, 
kerítésfestés. 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
Megvásárolnám feleslegessé vált 
tárgyait (festmény, porcelánok, játékok, 
könyvek, szerszámok stb.) ill. teljes 
hagyatékot, pincétől a padlásig, teljes 
lomtalanítás. Ingyenes kiszállás. Név 
és telefonszám leinformálható. Hívjon 
bizalommal. Lasch-Mészáros, Pécs. 
Telefon: 06/30/411-0567, 06/70/434-2040

ÁTKÖLTÖZTÜNK a Siklósi út 4-ből a Siklósi út 8-ba.

Jó minőségű olcsó bútorok.
Bútorok bizományos átvétele.

Tel.: 20/9333-206 H-P: 10-17, Szo.: 10-12

Ingyenes lomtalanítást vállalok pincétől a 
padlásig, régi porcelánokat, dísztárgyakat, 
agancsot, műszaki cikkeket, bútorokat, 
kályhákat, szőtteseket, vásznakat, 
festményeket, régi faliórát, népviseleti 
ruhákat, jó minőségű ruha is érdekel. 
Hívjanak bizalommal. Erzsébet. Telefon: 
06/30/294-8063

Zsolnay és Eozin, Herendi 
Arany, Ezüst felvásárlás

Smaragd Ékszerüzlet
Pécs, Hungária út 49. Tel.: 72/745-149
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140x2 m-es ágy matraccal és 2 éjjeli 
szekrénnyel eladó. Telefon: 06/20/915-
1928
Leanderek, szőlőprés darálóval, 
falétra és egy sorjelző eladó. 
Telefon: 06/20/915-1928

Vásárolok retró kártyanap-
tárt, magyar képeslapot, 

gyufás dobozt, gyufa címkét, 
italos címkéket, képregé-

nyeket, műszaki könyveket: 
gépek-autók-vonatok-va-

dászat, Malév és TV-torony 
makettet, vasút modelleket, 

lemez játékokat: 
katona-autó-kártya. 

06/30/263-9677

Vásárolnék egy napi legmagasabb áron 
komplett hagyatékot, bútort, könyvet, 
porcelánokat, padlás és kinti dolgokat 
A-Z-ig. Lomtalanítást ingyen vállalok 
teljes feltakarításig. Kérem, hogy forduljon 
hozzám bizalommal, hétvégén is. Kovács 
Attila. Telefon: 06/70/540-0322
Leanderek eladók. Telefon: 
06/30/469-2861
Több mennyiségben könyveket 
vásárolok, hagyatékot felvásárolok. 
Telefon: 06/30/905-5776
Régiségbolt feltöltéséhez vásárolunk 
dísztárgyakat, vitrin tárgyakat, figurális 
porcelánokat, szobrokat, falitányérokat, 
készleteket, retro tárgyakat, Zsolnay, 
Herendi gyűjteményeket, bútorokat, 
néprajzi tárgyakat, népviseleti 
ruhákat, kendőket, szoknyákat, teljes 
hagyatékot. Telefon: 06/30/608-3962
Rossz automata mosógépet, 
régi, öreg kerékpárt keresek. 
Telefon: 06/30/982-8518
Minőségi vegyes, kemény, száraz tűzifa 
11.000 Ft-tól. Ingyenes házhoz szállítás. 
AB2610000 Telefon: 06/70/675-6318
Dunyhát, párnát, régi vásznakat, 
szarvasagancsot, hagyatékot, 
pincétől padlásig vásárolok. 
Telefon: 06/70/582-3999
Vásárolok régi roncsokat forgalomból 
kivontat, adásvételivel. Hulladék vasakat, 
lomtalanítást is. Hívj bizalommal! Háry 
Ferenc. Telefon: 06/70/211-9070

„Pécs M. J. Város Önkormányzata Közgyűlésének alábbi 
rendeletei 2021. május 21. napján léptek hatályba:
18/2021. (V.20.) Ör. a köztisztaság fenntartásáról szóló 
54/2008. (XII.30.) önkormányzati rendelete módosításáról;
19/2021. (V.20.) Ör. az önkormányzati ingatlanok va-
gyoni jellegének megváltoztatásáról szóló 45/2011. 
(IX.27.) önkormányzati rendelet módosításáról;
20/2021. (V.20.) Ör. a Város 2020. évi költségvetésének 
végrehajtásáról.
Az alábbi rendelete 2021. május 28. napján lépett hatály-
ba: 21/2021. (V.27.) Ör. Pécs Város környezetkímélő 
forgalmi rendjéről, a fizetőparkoló-helyek működtetésé-
ről, valamint a várakozási díjakról szóló 49/2011. (X.31.) 
önkormányzati rendelet módosításáról.

Az alábbi normatív határozata 2021. szeptember 1. nap-
ján lép hatályba: 358/2021. (IV.18.)a Városközponti 
Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváha-
gyásáról.
Az alábbi normatív határozata 2021. május 20. napján lé-
pett hatályba: 364/2021. (IV.18.) a Kisgyermek Szociális 
Intézmények Igazgatósága bölcsődei szolgáltatásának át-
szervezéséről energetikai felújítások miatt.
A Pécs Megyei Jogú Város Polgármestere veszélyhelyzet-
ben hozott döntései a gov.pecs.hu oldalon, a
– rendeletek:  a RENDELETTÁR; 
– határozatok: a VESZÉLYHELYZET pontok alatt érhe-
tők el.  

Pécs, 2021. június 3.

Rendeletek

Sorban tesznek beismerő vallomást 
a 260 milliós sikkasztási ügy vádlottjai
Előkészítő ülésekkel indult el a 

múlt héten az a büntetőeljárás, 
amelyet a korábban az OTP Dél-du-
nántúli regionális igazgatójaként 
dolgozó F. B., és 18 további vádlott 
ellen, sikkasztás vádjával indított 
az ügyészség. Az elsőrendű vádlott 
tételesen tagadta az ellene felho-
zott vádakat, azonban az ügy 14 to-
vábbi érintettje tett már beismerő 
vallomást.

 l Szakács Miklós
Nem kevesebb, mint hét előkészítő 
ülést kellett kitűznie a Pécsi Járásbí-
róságnak abban a 260 millió forint 
összegű sikkasztási ügyben, amely-
ben az ügyészség összesen 19 em-
bert vádolt meg. A vádirat szerint 
2010 és 2017 között az elsőrendű 
vádlott, F. B., aki akkoriban az OTP 
Dél-dunántúli regionális igazgatója-
ként dolgozott, összesen közel a fenti 
összegben használta fel magáncélra 
a pénzintézet pénzügyi és humán 
erőforrásait. Közvetlen munkatársai 
közül többen is bűnsegédek voltak 
ebben, illetve számos vállalkozó fik-
tív, vagy túlárazott számlák kiállítá-
sával segítette a cselekményt. A múlt 
héten négy előkészítő ülést tartottak 
a bíróságon. 

Az első ülésen F. B. hosszú vallomá-
sában tételesen tagadta a valameny-
nyi ellene felhozott vádat. A másod-, 
harmad-, és negyedrendű vádlottak 
azonban egyezséget kötöttek, amelyet 
a bíróság jóvá is hagyott. Elismerték 
a bűncselekmények elkövetését, így 
mindhárman felfüggesztett börtön- 
és pénzbüntetésre számíthatnak.
Az ügy érdekessége, hogy a többi na-
pon meghallgatásra érkező további 
vádlottak szinte egytől egyig beis-
merő vallomásokat tettek. Így a múlt 
héten bíróság elé állt 17 vádlott közül 
14 ügyét el is különítették, és ezen a 
héten ellenük már ítélet is születhet.
Egyelőre hárman tagadják bűnössé-
güket, köztük a volt bankigazgató, 
F. B. A vádlottak 
közül volt, aki 
részletesen felvá-
zolta, hogy zajlott 
a fiktív számlázás. 
Egy, az F. B.-vel 
és társaival ko-
rábban együttmű-
ködő vállalkozó 
például elmondta, 
hogy neki anya-
gi haszna nem is 
származott abból, 
hogy több mint 

20 millió forint értékben állított ki 
számlát olyan munkáért, amit sosem 
végeztek el, ő ugyanis csak az áfa ér-
tékét „tartotta meg”, a fennmaradó 
összeget egyben adta vissza az első-, 
másod-, és harmadrendű vádlottak-
nak. Egy másik, magát bűnösnek 
valló cégvezető összesen 160 milliós 
értékben bocsátott ki fiktív, vagy túl-
árazott számlákat, amelyből elmon-
dása szerint ő csak 10-30 százalékot 
tartott meg.
A sokfelé ágazó büntetőügyben ha 
F. B. bűnösnek vallaná magát, az 
ügyészség 5 év letöltendő börtön-
büntetést, és 5,4 millió forint pénz-
bírságot kérne rá. A ügy ezen a héten 
folytatódik a Pécsi Járásbíróságon.
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Együttműködési megállapodást írt alá a közel-
múltban a Pécsi Tudományegyetem sportegye-

sülete és a városi sportcég. Közös szakmai veze-
téssel próbálják a fejlődés útjára állítani a város 
kézilabdáját.

 l Szakács Miklós
A PSN Zrt. és a PEAC már másfél éve dolgozik azon, 
hogy egy közös, a pécsi kézilabdasport érdekeit szem 
előtt tartó koncepció álljon össze. Ennek eredménye-
ként a városi sportcég és az egyetemi egyesület ve-
zetői aláírták azt a megállapodást, amely a sportág 
fejlődését szem előtt tartva, a gyerekek érdekében 
született meg.
– A Covid miatt sajnos az aláírás úgy másfél évet 
csúszott ugyan, de végre megtörtént – mondta Ács 
Pongrác, a PEAC elnöke. – A célunk az, hogy más 
sportágakhoz hasonlóan a kézilabdában is olyan 
életpályamodellt hozzunk létre, amely kisgyermek-
kortól kezdve egyenes utat mutat sportolóinknak a 
PEAC felnőttcsapatain keresztül egészen az egye-
temig. Ebben mindannyian eltökéltek vagyunk. En-
nek keretében a PEAC szakosztályvezetésébe a PSN 
is delegálni fog tagokat, így közös stratégiát tudunk 
alkotni.

Ács azt is hozzátette, régi igény már, 
hogy fejleszteni tudják a sportág 

infrastrukturális hátterét. 

Erre jó esély kínálkozik, TAO-s pályázat keretében 
tervben van egy kézilabda-munkacsarnok építése.
– Nem csupán a koronavírus tolta el az időpontot 
– ezt már Máté János, a PSN Zrt. vezérigazgatója 
tette hozzá. – Azért is „csak” most írjuk alá a meg-
állapodást, mert egy rendkívül szakszerű, részletes 
előkészítő munka előzte meg ezt a napot. Azt tudni 
kell, hogy más jelentkező is volt a városban a PSN-
nel való együttműködésre, nekünk pedig minden 
lehetőséget alaposan meg kellett vizsgálnunk. Nagy 
dicséret illeti a PEAC-ot, összehoztak egy rendkívül 
részletes, elismerésre méltó kézilabda-sportkoncep-
ciót. Az irány jó, hiszen illeszkedik a PEAC és a város 
adottságaihoz. 

Nem megalomán a terv. 

Úgy látom, az utánpótlás tekintetében minden adott 
a legmagasabb szinthez.
A PEAC férfi szakágának vezetője, a veretes játékos-
múlttal rendelkező Szögi Balázs annyival egészítette 
ki az elmondottakat, hogy persze maga az együttmű-
ködés egy remek dolog, de van, ami még fontosabb 
ennél.
– A lényeg, hogy meg tudjuk-e tölteni tartalommal 
a terveket – hangsúlyozta Szögi. – Hiszen innentől 
minden rajtunk múlik. Bizakodó vagyok. Az utóbbi 
időben megkezdődött a közeledés a PEAC és a PSN 
szakemberei között. Úgy látom, egy hullámhosszon 
vagyunk.

A PEAC felnőttcsapatai közül a férfiak jelenleg kie-
sésre állnak az NB I. B-en, míg a nők jó eséllyel fel 
fognak jutni az NB II.-ből a másodosztályba. Réb 
László, az egyetemi klub női szakágának vezetője 
szerint hosszú távon fontos lenne, hogy minél ma-
gasabb szinten szerepeljenek a felnőttek, hiszen ez 
lehet a pécsi kézilabda vonzereje a későbbiekben.
Wiesner László, a PSN kézilabda-szakosztályának 
vezetője is erre utalt.
– Azt szeretnénk, hogy a gyerekeknek legyen jövő-
képük – mondta. – Ha látnák, hogy van itt egy fel-
nőttcsapat, ahová ők is el tudnak jutni. Jelenleg a te-
hetségesebb gyerekeinket a nagycsapatok el akarják 
innen vinni. A mi célunk ezzel az együttműködéssel 
az, hogy meg tudjuk tartani az értékeinket.

A Bakuban megrendezett Aerobik világbajnoksá-
gon remekelt a magyar csapat, benne három, 

a PSN Zrt. színeiben szereplő kiválósággal, Mazács 
Fannival, Bali Dániellel és Farkas Balázzsal. A pé-
csiek összesen három ezüstérem megszerzésében 
töltöttek be kulcsszerepet, és az ő remek teljesít-
ményüknek is köszönhetően ért el sporttörténeti 
eredményt a magyar aerobik-küldöttség.

 l Szakács Miklós
Azt már régóta tudjuk, hogy a pécsi aerobikosok a 
sportág legjobbjai közé tartoznak. A korábbi Euró-
pa-bajnokságról és vb-kről szállított jobbnál jobb 
eredmények is ezt bizonyították. Azonban a közel-
múltban, Bakuban megrendezett világbajnokságon 
minden eddigi eredményt túlszárnyalva szerepelt a 
magyar csapat – három, a PSN Zrt. színeiben ver-
senyző sportolóval.

Mazács Fanni, Bali Dániel és Farkas 
Balázs összesen három vb-ezüstérmet 

nyert az azeri fővárosban zajló 
világbajnokságon!

A Szöllősi Panna (Flex-HD), Mazács Fanni, Bali Dá-
niel, Farkas Balázs, Lőcsei Zoltán (Óbudai WDSE) 
összetételű sportaerobik-csoport kiváló produkciót 
bemutatva, második helyen jutott be a döntőbe, ahol 
aztán csupán 0,067 ezreddel lemaradva az aranyról, 
végül vb-ezüstérmes lett. A három pécsi verseny-
ző számára azonban ez még csak a kezdet volt. A 
Mazács–Bali vegyespáros ugyanis szintén második 
helyen zárt Bakuban, sőt, később Farkas Balázzsal 
kiegészülve alkotott triójukkal is a dobogó második 
fokáig jutottak.

A PSN negyedik vb-résztvevője, Ákoshegyi Dóra 
először állt rajthoz a női egyéni versenyben, ahol 
nem is vallott szégyent, a 13. helyen zárta a meg-
mérettetést. A PSN versenyzőinek pazar szereplése 
pedig az összetett csapatversenyben végül sporttör-
téneti sikert eredményezett a magyar válogatottnak, 
ugyanis a 22 nemzet viadalában ezzel bronzérmet 
szerzett a küldöttség, amire korábban még sosem 
volt példa. 
Ez pedig azt jelentheti, hogy a 2022-es Világjátékok-
ra (ez a nem olimpiai sportágak olimpiája) Magyar-
ország meg tudta szerezni a maximális négy kvótát. 
Biztos tehát, hogy a világjátékokon párosban, trió-
ban, csoportban és aerodance kategóriában is lesz-
nek magyar aerobikosok – és arra is mérget veszünk, 
hogy a pécsi vb-hősök, Mazács Fanni, Bali Dániel és 
Farkas Balázs is le fogja tenni névjegyét a következő 
évi eseményen.

Sporttörténeti sikert eredményezett az aerobikosok bakui ezüst-esője

A PEAC és a PSN Zrt. közösen próbál tenni a pécsi kézilabda jövőjéért

Balról jobbra: Bali Dániel, Farkas Balázs, Mazács FanniBalról jobbra: Bali Dániel, Farkas Balázs, Mazács Fanni
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