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Péterffy Attila polgármester a telje-
sen újjászületett Ifjúsági Ház épü-
letéhez és a kibővült és kizöldült 
Centrum parkolóhoz kapcsolódó 
fejlesztéseket bemutató projekt- 
záró eseményen egy új, fa-örökbe-
fogadási programot is bejelentett 
augusztus 27-én. 

Pernecker Dávid

Ahogy bizonyára a pécsiek többsé-
ge már tudja, az elmúlt évek során 
egy közös felújítási projekt keretében 
teljesen megújult a Centrum parkoló, 
valamint a mellette található, hosszú 
évekig üresen álló Ifjúsági Ház épüle-
te is. Az 1,2 milliárd forintos – európai 
uniós és hazai – forrásból megvaló-
sult fejlesztések befejezését követő 
projektzáró eseményen Péterffy Attila 
polgármester és Csúcs Zoltán, a Pécsi 
Városfejlesztési Zrt. vezérigazgatója 
ismertette a beruházás részleteit és 
jelentőségét.   

Újjászületett 
és meg is telt az Ifjúsági Ház
Péterffy Attila kiemelte, hogy az Ifjú-
sági Ház felújítása és hasznosítása 
hosszú évek óta problémát okozott a 
városnak, ahogy az is, hogy az épület 
környezetében évekkel ezelőtt meg-
kezdődött, majd leállt beruházások 
miatt a terület teljesen használhatat-
lanná vált, az egyre leromlottabbá váló 
épület pedig a városképet is rontotta. 
Mindebből kifolyólag – folytatta – az 
épület fejlesztésével egy évek óta hú-
zódó probléma oldódott meg. 

Kiemelte, hogy az Ifjúsági Ház a pro-
jekt során funkciót váltott: irodaház 
lett, amelynek irodáit gyorsan, már 
a nyitás előtt sikerült kiadni olyan is-
mert, Pécsett jelenlévő cégeknek, 

mint az Ernst & Young, az Aldi és a 
Viessmann. Ez azt jelenti – mondta a 
polgármester –, hogy az Ifjúsági Ház 
átalakításával az önkormányzat régóta 
létező piaci igényeket tud kiszolgálni. 

A kivitelezés részletei kapcsán Csúcs 
Zoltán elmondta, hogy az irodaterü-
letek mennyiségét csak emeletráépí-
téssel lehetett megoldani, így a cégek 
egy összesen több mint kétezer négy-
zetméteres irodaépületbe költözhet-
nek. 

Kibővült és kizöldült 
a Centrum parkoló
A Centrum parkoló is komoly válto-
zásokon esett át az elmúlt év során. 
A megújult parkolóban minden új 
hely térköves burkolatot kapott, az 
úthálózatot leaszfaltozták, emellett a 
csapadékvíz-elvezetést is megoldot-
ták – mondta Csúcs Zoltán. A mun-
kák eredményeképp a korábbi 240 
helyett, már 252 darab szabványos 
parkoló várja az autósokat, ezen fe-
lül 5 új akadálymentes parkolót és 5 
új rakodóhelyet is kialakítottak, vala-
mint bővült az elektromos autótöltő 
állomások sora is (már 4 autót lehet 
egyidőben tölteni). 

Péterffy Attila hozzátette, hogy a fel-
újítás során a terület élhetősége és 
klímájának javítása fontos szempont 
volt, ezért új zöldfelületeket alakítot-
tak ki a parkolóban és környékén, a 
Kereskedők Háza előtti kavicsos par-
koló helyén pedig már egy teljesen új 
kis park található. A polgármester el-
mondta, hogy a parkolónál korábban 
91 fa állt, amelyből az előző városve-
zetés eredeti tervei szerint 51-et vág-
tak volna ki, azonban a parkolóhelyek 
racionalizálását követően csak 26-ot 
kellett kivágni (ezek jellemzően beteg 

fák voltak). A fakivágásra szánt ösz-
szeget az új városvezetés javaslata 
alapján 120 új fa telepítésére fordí-
tották, így – megduplázva a korábbi 
állományt – összesen 185 fa ad majd 
árnyékot a területen. 

Fákat fogadhatnak örökbe 
pécsi vállalkozások
Péterffy Attila ezt követően egy új vá-
rosi projektet jelentett be. Mint mond-
ta, a Pécsi Kommunikációs Központ 
által kitalált „Fadopt” program lénye-
ge, hogy a Centrum parkolóban és 
környezetében található 150 fát pécsi 
vállalkozások örökbe fogadhatják. 

A vállalkozások által befizetett 
adoptálási összegből pedig az 

önkormányzat újabb faülte-
téseket fog finanszírozni 

városszerte. 

– Ha jól sikerül a Fa-
dopt-program, akkor 
a befolyt összeg-
ből egy olyan 
eszközt is be 
tudunk sze-
rezni, amely 
képes arra, 
hogy a fák 
és gyö-
kérzetük 
ál lapotát 

monitorozza, ezzel hozzájárulva a 
pécsi faállomány gondozásához és 
megőrzéséhez – mondta. 

A fákat örökbe fogadó cégek nevét – 
az örökbe fogadott fáknál kihelyezett 
táblák mellett – egy pécsi zöldbuszon, 
valamint egy erre a célra létrehozott 
honlapon is látni lehet majd (utóbbin 
azt is feltüntetik, hogy az adott fák 
mekkora szerepet játszanak a lég-
szennyezés megkötésében). 

A cikk a TOP-6.3.2-15-
PC1-2016-00007 kódszámú „Az 
Ifjúsági-ház és a Centrum-parkoló 
fejlesztése” elnevezésű projekt kere-
tében készült.

Multik költöznek az Ifjúsági Ház megújult épületébe

pécs2021. augusztus 30.pécsi hírek 3



Pécs polgármestere augusztus közepén sajtótá-
jékoztatón jelentette be a Pécs Jövője Frakció-

szövetség bővülését: az LMP-s Kóbor József csat-
lakozott a városvezető koalícióhoz, ami immár 15 
fős.

 l Nimmerfroh Ferenc

Előzmények:
 ÄA Mindenki Pécsért Egyesület mint jelölő szerve-
zet megvonta a névhasználati jogot a városvezető 
koalíció azon tagjaitól, akik aláírták az új frak-
ciószabályzatot, mivel azt antidemokratikusnak 
tartják. Ezzel párhuzamosan kezdeményezték Pé-
terffy Attila kizárását az egyesületből. Ennek ha-
tására többen, köztük elnökségi és alapító tagok, 
kiléptek az egyesületből, és így tett a polgármester 
is.
 Ä 14 képviselővel új frakciószövetség alakult Pécs 
Jövője néven, a Momentum három képviselője 
és Bognár Szilvia, leváltott alpolgármester nél-
kül. A 26 fős közgyűlést rajtuk kívül a négyfős 
Fidesz-frakció, a háromfős KDNP–ÖPE-frakció, 
és Kóbor József LMP-s képviselő alkották.

Péterffy Attila a sajtótájékoztatón bejelentette, hogy 
az LMP önkormányzati képviselője, Kóbor Jó-
zsef csatlakozik a Pécs Jövője Frakciószövetséghez. 

A városvezető koalíció így 15 fős lett. Kóbor zöld-
ügyi megbízottként fog tevékenykedni – hangzott el.
Az LMP-s képviselő elmondta, úgy látja, a városve-
zető frakciószövetség stabilizálódott. Beszélt arról is, 
hogy a Régiók Európai Bizottságának tagjaként vég-
zett munkáját eddig is próbálta becsatornázni képvi-
selői munkájába, ezt a tevékenységet polgármesteri 
megbízottként folytatni fogja. 

Hozzátette: 2019-es polgármester-
jelölti programja annak idején hasonló 

alapokon nyugodott, mint Péterffy 
Attiláé.

Kóbor József elmondta, noha az LMP Pécsett végül 
nem csatlakozott a 2019-es önkormányzati válasz-
tási összefogáshoz, a választások után nem sokkal 
leült tárgyalni Péterffy Attilával, és a mostani együtt-
működés alapjait már akkor letették. Beszélt arról 
is, hogy a zöldmegbízotti munkáját külön díjazás 
nélkül végzi. A sajtótájékoztatón részt vettek a Pécs 
Jövője Frakciószövetséget alkotó pártok képviselői, 
és Keresztes László Lóránt, az LMP országgyűlési 
képviselője, aki a Baranya 2-es választókerület kép-
viselőjelöltje is. Mindannyian méltatták Kóbor József 
eddigi tevékenységét és üdvözölték a képviselő csat-
lakozását a koalícióhoz.

Péterffy Attila kérdésre válaszolva elmondta, nincs 
összefüggés a városvezető koalíció létszámának 
csökkenése és a mostani bejelentés között. Kóbor 
zöldügyi szerepvállalása már jóval korábban is fel-
merült, de a járványhelyzet közbeszólt – hangsú-
lyozta a városvezető. 
A polgármester zárszavában kijelentette, a pécsi 
példa is mutatja, hogy a választópolgárok bízhatnak 
az ellenzéki együttműködésben és szövetségekben, 
mert azok működnek.

Jó hír a családoknak az iskolakezdésre: 40 új Kiss & Go parkolót alakított 
ki Pécsett a Biokom NKft. Ezzel kilenc újabb oktatási intézménynél válik 

könnyebbé, gyorsabbá és környezetkímélőbbé a parkolás.

 l PécsMa.hu
Befejeződtek a munkálatok, összesen 
43 Kiss & Go parkoló készült el, ezek 
9 pécsi oktatási-nevelési intézmény 
megközelítését könnyítik meg az új 
tanévben – írja a pécsi önkormányzat 
lapunkhoz eljuttatott közleményében.

2020-ban két pécsi intézménynél 
vezették be ezt a rendszert, amely 
gyorsan beváltotta a hozzá fűzött re-
ményeket. Lényege, hogy az adott par-
kolókban csak rövid ideg lehet meg-
állni, de közel vannak a sulihoz, így a 

gyermekek az autóból kiszállva gyor-
san és biztonságosan tudnak bemenni.
– Nagyon jók voltak a visszajelzések 
a szülők és az intézmények részéről 
is – mondta Nyőgéri Lajos, Pécs alpol-
gármestere, hozzátette, ezeknek a par-
kolóknak köszönhetően jelentősen le-
rövidül az idő, amit a szülők korábban 
megállóhelyek keresésével töltöttek.
Ez nem csak kényelmes, de egyben 
környezetkímélő megoldás. A gyerme-
kek is nyernek vele, mert jellemzően 
az iskolához legközelebbi parkolóhe-
lyeket jelöltük ki erre a célra – foglalta 
össze az alpolgármester.
Az elmúlt napokban megtörtént a par-
kolóhelyek kitáblázása és felfestése.
A belvárosi iskolánál a környéken la-
kók véleményét is meghallgatva végül 
nem a Megye, hanem a Papnövelde 
utcában alakították ki a Kiss & Go 
parkolókat, közvetlenül az intézmény 
északi bejárata mellett. Két másik 
helyszínen az ott parkoló autók rész-
ben akadályozták a felfestést, ezeket a 
munkákat a Biokom hamarosan pó-
tolni fogja – derül ki a közleményből. 
A szülői visszajelzések alapján a tavaly 
bevezetett három helyett az új Kiss & 
Go parkolókban két percig lehet majd 
várakozni, ami még dinamikusabbá 
teszi a sulik körüli autós forgalmat.

Itt alakítottak ki idén Kiss 
& Go parkolókat Pécsen:

 ÄCiszterci Szent Margit Óvoda, 
Általános Iskola, Alapfokú Mű-

vészetoktatási Intézmény és Kollé-
gium (az Apáca utcában, 5 parko-
lóhely);
 ÄKoch Valéria Gimnázium, Általános 
Iskola, Óvoda és Kollégium – Vale-
ria Koch Gymnasium, Grundschu-
le, Kindergarten und Schülerwohn-
heim (a Mikes Kelemen és a Tiborc 
utcában, 3+2 parkolóhely);
 ÄMiroslav Krleža Horvát Óvoda, Ál-
talános Iskola, Gimnázium és Kol-
légium (az Acsády Ignác utcában, 8 
parkolóhely);
 ÄPécsi Református Kollégium Gim-
náziuma, Szakgimnáziuma, Szak-
középiskolája, Általános Iskolája 
és Óvodája (az Engel János úton, 5 
parkolóhely);
 ÄPécsi Tudományegyetem Gyakor-
ló Általános Iskola, Gimnázium és 
Szakgimnázium Általános Iskolája 
(az Alkotmány utcában, 4 parko-
lóhely);
 ÄPTE Gyakorló Általános Iskola, 
Gimnázium és Szakgimnázium 
Deák Ferenc Gimnáziuma és Ál-
talános Iskolája (az Őz utcában, 5 
parkolóhely);
 ÄCserepka János Általános Iskola, 
Középiskola és Sportiskola (a Rad-
nóti Miklós utcában, 4 parkoló-
hely);
 Ä Illyés Gyula Általános Iskola (a Má-
lom-Hegyi úton, 4 parkolóhely);
 ÄBelvárosi Általános Iskola (a Pap-
növelde utca, északi bejárat, 3 par-
kolóhely).

Kiss & Go: kilenc pécsi suli kap új okosparkolókat

Bővült a városvezető koalíció, Kóbor József csatlakozott a frakciószövetséghez

Összesen 43 parkoló készült elÖsszesen 43 parkoló készült el

pécs 2021. augusztus 30. pécsi hírek4



A Pintér János Parkmegújítási 
Program keretében a Biokom 

elkészült a Malomvölgyi-tó körüli 
munkák első ütemével. Mostantól 
napozóágyakkal felszerelt plázs vár-
ja a kikapcsolódni vágyókat, és új, 
modern játszótér a gyerekeket.

 l Szakács Miklós
Az utóbbi hónapokban nagy sebes-
séggel robog Pécsett a Pintér János  
Parkmegújítási Program. A Niké szo-
bor rendbetétele, a Mandulás tornapá-
lya felújítása, a Tettye-híd, és panorá-
materasz átadása után ugyanis már az 
ötödik, igen népszerű pécsi közterület, 
a Malomvölgyi-tó környéke került 
sorra.
A Biokom két lépcsőben végezte, vég-
zi a felújítást. Most értek az első ütem 
végére, így máris több, a városlakók 
kikapcsolódását segítő fejlesztést tud-
tak átadni.
– Igazából már tavasszal megkezdtük 
a munkát a Malomvölgyben – mondta 
el Meixner Barna, a Biokom ügyveze-
tő igazgatója. – A két tó körüli teljes 
turistautat megújítottuk, hat kilomé-
ternyi sétaút kapott kavicsos borítást, 
illetve az útra belógó növényzetet is 
megmetszettük. Tíz nyugággyal egy 
homokos plázst is kialakítottunk, 
amely remek lehetőséget nyújt a fel-

nőtteknek egy kis napozásra, kikap-
csolódásra, közben mellettük a gye-
rekek is tudnak játszani. De nem csak 
itt, hanem az új játszótéren is, amit a 
félszigeten alakítottunk ki. Eddig csak 
a másik tó mellett, Kökény közelében 
volt játszótér, ezzel most a Pécs felől 
érkezőknek is könnyebbé tettük a csa-
ládi kikapcsolódást.

A gáttól északra 
elhelyezkedő parkolót is 

felújította a Biokom, most 
már 30-35 autó fér el 

benne. 

Meixner Barna azt is hozzátette, hogy 
új padokat, hulladékgyűjtő edényeket 
is elhelyeztek a területen. A munkát 
azonban folytatják a második ütem-
mel. Ennek során tűzrakóhelyeket, és 
hét fedeles asztal-pad garnitúrát létesí-
tenek majd, illetve mind a két tó körül 
több mellékhelyiséget is elhelyeznek, 
ősszel pedig a Zsíros-dombi kilátót is 
felújítják.
– Nagy köszönettel tartozunk a Bi-
okom munkatársainak, hogy ilyen 
gyorsan, és ilyen magas minőségben 
végezték a munkát az utóbbi időszak-
ban – mondta Péterffy Attila, Pécs pol-
gármestere. 

– A Pintér János Programmal az a 
célunk, hogy a pécsieknek fontos 
parkokat, pihenőhelyeket varázsol-
juk szebbé. Nagyon fontos számunk-
ra, ne csak nagy beruházásokat 
csináljunk, hanem ilyen, kisebb fej-
lesztésekkel tegyük még élhetőbbé a 

várost. A Malomvölgyi-tó környéke 
nagyon népszerű hely, nem ritka, 
hogy hétvégenként akár 3000 pécsi 
fordul meg itt. Ezeknek a fejleszté-
seknek köszönhetően most még kul-
turáltabb, még szebb környezetben 
tehetik mindezt.

Plázs napozóágyakkal, és új játszótér várja a pécsieket a Malomvölgyi-tónál

Úgy hiányzott, mint ételből a só… 
Az élő zene, egyáltalán az élőben megélt kulturális események, prog-

ramok. Az élet sója címmel hirdette meg új évadát a Pannon Filhar-
monikusok, felidézve a bezártság miatt ízetlenné vált hétköznapjainkat a 
pandémia alatt. 

Szerencsére sok program elérhető online is, azonban „az élőben hallgatott 
zene egy leheletnyi finom só az életünkben. A koncertteremben ellazulva fel-
erősödnek rejtett tartalékaink. A zene elementáris erővel hat az érzéseinkre, 
hagyja megélni és elengedni a rosszat, de hazavinni a jót.” – üzeni a zenekar. 
Az új évad változatos zenei élményeket kínál, bárki megtalálhatja az ízlésének 
megfelelőt.  Nagyszerű szólisták művészete fűszerezi a kínálatot, többek kö-
zött Balog József, Nelson Goerner, Bogányi Gergely zongoraművészek, Elina 
Vähälä hegedűművész, Daniel Müller-Schott cselló-, vagy Silvia Carredu fu-
volaművész. A 210. éves zenekar az alapító emlékére Lickl-bérletet hirdet, a 
december 9-i hangverseny bevételét a zenekar a koronavírus következtében 
elhunytak árvái számára ajánlja fel. Magyar és külföldi klasszikusok, roman-
tikus és drámai művek, de kortárs muzsika is felcsendül a Kodály Központ-
ban. Versenyművek, opera, szimfóniák tarkítják a programot. A gyerekek 
számára életre kel a Fantasztikus Klasszikusok, debütál a Diótörő a Bóbita 
Bábszínházzal, a Pécsi Balettel együttműködésben. Az évad igazi újdonsága a 
FLÖRT-bérlet! Közeledjünk apró lépésekben a komolyzenéhez, kacérkodjunk 
vele fülbemászó muzsikával, vagy stand-up humorral. Értékelik a fiatalságot, 
így 18 éves korig 100% kedvezmény jár, majd 90% és így tovább! Bérletek 10-
30% kedvezménnyel hosszabbíthatóak meg, részletfizetésre is van lehetőség. 
Bérlet- és jegyvásárlás személyesen és online is lehetséges. 

www.pfz.hu

Itt mindenki feltöltődhet!Itt mindenki feltöltődhet!
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Ágoston Andrea, a Pécs nyugati 
részén fekvő 12. választókerület 

önkormányzati képviselője számolt 
be lapunknak az elmúlt időszak leg-
fontosabb fejlesztéseiről. 

 l PécsMa.hu
A képviselő úgy fogalmazott, számára 
fontos, hogy a választókerülete lakói-
val gördülékeny legyen a kommuniká-
ció. Hangsúlyozta: rengeteg lakossági 
fórumot tart, de igyekszik a közössé-
get arra is motiválni, hogy előbb meg-
vitassák egymással ötleteiket, majd 
ezeket a közös javaslatokat juttassák el 
hozzá. Kiemelte, azt várja a körzetben 
jelenleg élőktől és az ide költözésen 
gondolkodóktól, hogy érdeklődjenek 
nála beruházásokról, tervekről, kérjék 
a segítségét. Úgy fogalmazott: „nem 
célja az önkormányzatnak tovább bő-
víteni a város határait, inkább a jelen-
legi területet szeretnék fejleszteni”. 

Mindez pedig már elindult, 
hiszen Pécs nyugati területei 

egyre szépülnek.

– Az általam eszközölt, már lezárult 
fejlesztések közül talán az első volt a 
Lőtér dűlő vízelvezetőjének kialakí-
tása, ezzel egy évtizedek óta fennálló 
problémát oldottunk meg 2,5 milliós 

összegből. Dűlőkben útjavítások tör-
téntek, a forgalom csillapítására pedig 
többek között Kovácstelepen is sor 
került, de mart aszfaltos parkolót is 
létrehoztunk itt az évek alatt felhalmo-
zott gumikupac helyett. A Mályva utca 
szilárd burkolatot kapott és a csapadé-
kelvezetés kiépítése is megtörtént. A 
játszóterek árnyékolása is fontos volt, 
a Béke parkban és a Zsongorkő játszó-
térnél is elhelyeztünk napvitorlákat. A 
Kővirág játszótér pedig teljes felújítá-
son esett át. Emellett a parkba a bébik-
nek szánt elemek mellé nemrég új játé-
kok is kerültek, melyeknek a nagyobb 
gyerekek örülhetnek. Siposné Bikali 
Éva képviselőtársammal több munkát 

közösen végeztettünk el, ezúton is kö-
szönöm a Biokom NKft. munkatársai-
nak segítőkész munkáját – mondta el 
lapunknak Ágoston Andrea.
További fontos fejlesztésként kiemelte a 
Kis-Máli úton az utasok biztonságának 
érdekében elkészült buszvárót, a Ko-
vács Béla utcában létrehozott új busz-
megállót, a Makay István úton vissza-
helyezett buszvárót. Mint elmondta, 
nagyon sok kátyúzás is történt: például 
a Pázmány Péter, a Kovács Béla, és a Si-
rály utcákban, valamint a Magyarürögi 
úton. A Rácvárosi úton, az óvodánál 
akadálymentesített zebra kapott helyet, 
ezt nagyon sokan kérték, hiszen rend-
kívül forgalmas útszakaszról van szó 

– fogalmazott Ágoston Andrea, hozzá-
téve, hogy hamarosan sárga villogóval 
egészítik még ki a beruházást. Végül, de 
nem utolsósorban említette a Magya-
rürögi–Páfrány–Rácvárosi–Szigeti úti 
csomópontban létesült akadálymen-
tesített járdát, valamint a Pellérdi és  
Rácvárosi utakon történt padkarende-
zést, ez utóbbi a megfelelő csapadékel-
vezetést és a biztonságos közlekedést 
egyaránt szolgálja.
Jövőbeli tervei közül is felsorolt néhá-
nyat: ezek között szerepel a Kővirág 
játszótér árnyékolása, a Béke park bő-
vítése ivókúttal, futópályával és kültéri 
edzőeszközökkel, a Patacsi Kultúrház 
akadálymentesített parkolójának ki-
alakítása és az épület további fejlesz-
tése, a Fülemüle utcai forgalomcsil-
lapítás az úttest szűkítésével és sárga 
villogókkal, a Bolgár köz egyirányúsí-
tása és az új forgalmi rend kialakítása, 
a Felsőmakár dűlőben egy várakozó 
sáv kiépítése, illetve a Rácvárosi út 29. 
szám előtti buszmegálló padkájának 
felújítása, valamint a Kutató dűlő ví-
zelvezető árkának lefedése és a kihajtó 
kiszélesítése. 
Egy nagy lélegzetű munka, a Magya-
rürögi vízfolyás rendbetétele is meg-
kezdődhet a jövőben.
További részletek a PécsMa.hu oldalon 
olvashatók.

Fejlesztések Pécs-Nyugaton: mi történt eddig és mi várható?

Új tőkefinanszírozási lehetőség a pécsi és baranyai vállalkozásoknak

Hárommilliárdos városi tőkealapot hozott lét-
re Pécsett az MFB Invest. A pécsi önkormány-

zat kiemelt célja a helyi gazdaság fejlesztése és 
a helyi cégek segítése. A város vezetése folyama-
tos párbeszédet folytat a helyi vállalkozásokkal 
annak érdekében, hogy valós segítséget tudjon 
nekik nyújtani, legyen szó a járvány okozta gaz-
dasági nehézségek leküzdéséről vagy fejlesztési 
lehetőségekről.

Az önkormányzat március végén jelentette be, 
hogy az MFB Invest Befektetési és Vagyonkezelő 
Zrt., a Focus Ventures Tőkealap-kezelő Zrt., Pécs 
önkormányzata, valamint a Pécsi Városfejlesztési 
Nonprofit Zrt. között létrejövő négyoldalú együtt-
működési megállapodás aláírásával, 3 milliárd 
forint jegyzett tőkével létrehozza a Pécsi Városi 
Tőkealapot. Az alapdokumentumok elfogadásáról 
június 4-én döntött a közgyűlés, így a nyáron hiva-
talosan is létrejött a pécsi cégek fejlődését szolgáló 
alap.
A Magyar Fejlesztési Bank csoportjához tartozó 
MFB Invest Zrt. 3 milliárd forintos befektetésével 
létrehozott Pécs Városi Tőkealap kedvező feltéte-

lekkel nyújt tőkefinanszírozást a pécsi és Baranya 
megyei vállalkozásoknak.
A Pécs Városi Tőkealap célja, hogy helyi és akár 
megyei vállalkozások ígéretes fejlesztési, beru-
házási lehetőségek megvalósításához kapjanak 
tőkejuttatást. Az alap kezelését a Focus Ventures 
Tőkealapkezelő Zrt., az MFB Invest Zrt. 100 száza-
lékos tulajdonában lévő alapkezelő végzi. Az alap-
pal kapcsolatos közreműködői, operatív feladatok 
ellátásával a pécsi önkormányzat a Pécsi Városfej-
lesztési Nonprofit Zrt.-t bízta meg.
A tőkealap mellett Pécsen egy háromtagú Befek-
tetési Bizottság működik, amely egy az alap be-
fektetési döntéseit előkészítő, azt megtárgyaló és 
ajánlásokat megfogalmazó konzultatív testület. A 
grémiumba az MFB Invest Zrt. delegálta tag mellé 
Ruzsa Csaba gazdaságért felelős alpolgármestert és 
dr. Csizmadia Péter képviselőt, a Fidesz pécsi köz-
gyűlési frakcióvezetőjét választották meg.
Az alap célja, hogy segítse a pécsi és Baranya me-
gyei kkv-k egyre magasabb szintű fejlődési fázisá-
nak elérését. Ezt a célkitűzést olyan finanszírozási 
megoldásokon keresztül kívánja megvalósítani, 
amellyel a vidék vállalkozásainak versenyképes-

sége javul, növekedési pályára állhatnak és hosszú 
távon is képesek lesznek fejlődni.
Tudjon meg többet a tőkebefektetésről, keresse 
fel a pecstokealap.hu weboldalt, és amennyiben 
további tájékoztatásra van szüksége, töltse ki a 
weboldalon található regisztrációs adatlapot, vagy 
keresse a projektiroda munkatársait a honlapon 
megadott elérhetőségeken.

Új, biztonságos várókat is kialakítottakÚj, biztonságos várókat is kialakítottak
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Az Aranyhajó-ügy harmadik vád-
lottjának, a Pécsi Vagyonhasz-

nosító Zrt. (PVH) volt gazdasági ve-
zetőjének vagyonát is zár alá vette a 
bíróság – írta meg a Pécsi Stop.

 l Nimmerfroh Ferenc
Tavaly januárban tett feljelentést a 
PVH Zrt. igazgatója két ügyben hűt-
len kezelés és más bűncselekmények 
elkövetésének gyanúja miatt. Három 
gyanúsítottja is lett az eljárásnak: az 
egyik gyanúsítottat különösen nagy 
értékű sikkasztással és haszonszerzés 
végett elkövetett ügyvédi visszaélés 
bűntettével gyanúsítják, a másikat kü-
lönösen nagy vagyoni hátrányt okozó 
hűtlen kezelés bűntettével, a harmadik 
gyanúsított pedig a rendőrség szerint 
bűnsegédként működött közre a hűt-
len kezelésben. A bíróság két gyanúsí-
tott bankszámláit, és az egyik gyanúsí-
tott céges érdekeltségeit is zár alá vette 
(a PVH mintegy 276 millió forint ér-
tékben indítványozta a gyanúsítottak 
vagyonának zár alá vételét).
Új fejlemény az úgynevezett Aranyha-
jó-ügyben (avagy ügyvédi letét-ügy-
ben), hogy a Pécsi Stop szerint a 
bíróság nemrég a harmadik vádlott 
esetében is indokoltnak találta a va-
gyona zár alá vételét. Mint írják, a 

PVH egykori gazdasági vezetője eseté-
ben bankszámláját, egy autót és össze-
sen öt vállalkozásban lévő tagi része-
sedésének zár alá vételét rendelte el a 
bíróság. A cégek közül kettőben Bánki 
Erik fideszes országgyűlési képviselő 
unokatestvére is a gyanúsított üzlettár-
sa – írta a Pécsi Stop.
A lap megkereste az ügyben Bodnár 
Imrét, az önkormányzati átvilágítást 
vezető ügyvédet, aki azt nyilatkozta, 
hogy „az, hogy a nyomozóhatóság el-
rendelte a gyanúsítottak vagyonának 
zár alá vételét, azzal az eredménnyel 
járhat, hogy az ügy lezárultával a pé-
csiek hozzájutnak az elherdált pén-
zükhöz”.

Az előzmények:
 ÄAz átvilágítás egyik első eredmé-
nyei voltak az önkormányzat cége, 
a Pécsi Vagyonhasznosító Zrt. 
(PVH) korábbi gazdálkodásában 
feltárt gyanús ügyek.
 ÄA volt Aranyhajó Fogadó épülete 
2017-ben kelt el rendkívül alacsony 
áron.
 ÄA PVH-hoz az ingatlan 158 millió 
forintos vételárából, amelyet ügy-
védi letétben tartott, végül összesen 
33 millió forint érkezett.

 ÄAz átvilágítók álláspontja szerint 
a PVH korábbi vezérigazgatója 
évekig semmilyen lépést nem tett 

azért, hogy a letét beérkezzen a 
céghez.
 ÄAz érintett ügyvéd azon a napon, 
amelyen a volt cégvezető – a frissen 
megválasztott polgármester határo-
zott utasítására – a letétet követelte 
tőle, összesen 104 milliós ügyvédi 
díjat számlázott ki, amit a cég veze-
tése aznap gyorsan le is igazolt.
 ÄA gyanú szerint olyan időszakra 
vonatkozóan is leigazolta a telje-
sítést a PVH vezetősége, amikor 
ezek a vezetők nem is dolgoztak a 
cégnél.
 ÄAz ügyvéd közel 33 millió forint 
kötbért is kilátásba helyezett.

Volvo-gate: Bánki és Csizi együtt repülhetett Hollandiába 
a korrupciógyanús buszbeszerzés idején
A 2015-ös korrupciógyanús pécsi buszbeszerzés – avagy a Volvo-gate – miatt 
indult per elsőrendű vádlottja szerint igazából nem ő, hanem többek között 
Bánki Erik fideszes országgyűlési képviselő és Csizi Péter volt pécsi alpol-
gármester döntöttek arról, hogy Pécs 3,5 milliárd forintért vásárolja meg azt 
a használt Volvo buszokból álló holland flottát, amelyet hónapokkal koráb-
ban még 2,9 milliárdért árultak. A vádlott azt kérte a bíróságtól, kérje ki egy 
megadott időszak repülőgépes utaslistáit, amivel bizonyítani lehet, hogy a két 
politikus együtt utazott Hollandiába. A Magyar Hang nevű lap megismerte 
a kikért utaslisták tartalmát, amelyekben állításuk szerint valóban szerepel 
Bánki Erik és Csizi Péter neve. Bánki Erik a Magyar Hangnak tagadta, hogy 
a buszok miatt járt Hollandiában, Csizi Péter pedig nem reagált.

Aranyhajó-ügy: a harmadik gyanúsított vagyonát is zárolták

Kisebbek és nagyobbak, 5-15 év közötti gye-
rekek gyűltek össze egy hétre a TETTYE FOR-

RÁSHÁZ Zrt. táborában, ahol csoportos nyári idő-
töltés mellett játékos formában ismerkedhettek 
meg a víziközmű-szolgáltatás rejtelmeivel, a 
vízmérő-leolvasástól a szennyvíztisztító telep 
működésén át a laboratóriumi vizsgálatokig. A 
programokat munkavédelmi bemutatók, ügyes-
ségi és szabadulószobás játékok színesítették, 
igazi élményparkkal járulva hozzá a nyári vaká-
ció lezárásához.

Népszerű volt a gyerekek körében az aknába való 
leereszkedés, ahol szakszerűen, fotóval igazolva 
rögzíthették a vízmérő állását. A szolgáltató egyik 
műszerésze által épített és életre keltett R2-D2 ro-
bot is nagy sikernek örvendett. A gyerekek elmon-
dásából kiderült: sokakat érdekel a műszaki pálya, 

sőt olyan is van, aki már ötévesen tudja: ha nagy 
lesz, szennyvízbekötések kiépítésével keresi majd 
a kenyerét.
A TETTYE FORRÁSHÁZ Zrt. kiemelt figyelmet 
fordít a birtokában lévő több évtizedes tudás át-
adására, az utánpótlás-nevelésre; gyakornoki 
programmal, szakmai gyakorlati helyek biztosítá-
sával, duális képzési lehetőségekkel segíti a fiatalo-
kat. A társaság évente több száz diákkal szeretteti 
meg a vizes szakmát és ismerteti meg a mindenna-
pi életben kulcsfontosságú vízműves hivatás szép-
ségét, értékeit.
Ennek jó példája a nyári táborral párhuzamosan fu-
tott Nyitott Egyetem, a TETTYE FORRÁSHÁZ és a 
PTE Műszaki és Informatikai Kar közös rendezvé-
nyén a mérnökképzés különböző válfajaival ismer-
kedhettek meg a pályaválasztás előtt álló fiatalok.

„Ha nagy leszek, vizes szerelő leszek!”
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Augusztus 24-én a színház új vezetősége tartott 
nagyszabású évadbemutató sajtótájékoztatót.

 l Pernecker Dávid
A Pécsi Nemzeti Színház következő, 2021/2022-es 
évada is nagy dobásnak ígérkezik, derült ki a Színház 
téren tartott ünnepélyes programbejelentő sajtótájé-
koztatón, amelyen a teátrum megújult vezetősége is-
mertette a Nagyszínház, a Kamaraszínház, valamint 
a 60. alapítási évfordulóját ünneplő Pécsi Balett új 
előadásait.
– Egy Színház téren tartott sajtótájékoztató forma-
bontónak tűnhet mindannyiunk számára, de vezetői 
hitvallásomhoz ez nagyon is illik. Fontosnak tartom 
ugyanis, hogy a társadalom minden rétege és korosz-
tálya legyen megszólítva előadásaink által – mondta 
a tájékoztató kezdetén a pécsi színház igazgatója, Li-
pics Zsolt.

Kiemelte, hogy a pandémiás időszakban 
rendezett „erkélykoncerteket” a 

jövőben is megrendezik majd: a cél 
az, hogy a Színház téren folyamatosan 

pezsgő élet alakuljon ki.

Ezt követően a Pécsi Nemzeti Színház új évadát Vidá-
kovics Szláven, az intézmény művészeti vezetője mutat-
ta be. Mint mondta, a nézők az új évadban egy „nagyon 
színes, gazdag, minden korosztálynak kedvére váló” 
repertoárból válogathatnak (a részletes évadprogram a 
Pécsi Nemzeti Színház honlapján olvasható). 

A 60. alapítási évfordulóját ünneplő Pécsi Balett 
szeptember 17-én 19 órakor rendezett jubileumi 
estjével kapcsolatosan Uhrik Teodóra, a Pécsi Balett 
egyik alapítója elmondta, hogy az eseményen mutat-
ják be az újragondolt Az iszonyat balladáját, amelyet 
a Több mint balett című, a Pécsi Balett munkásságát 
bemutató dokumentumfilm vetítése követ.
Idén szeptember 17. és 21. között rendezik meg a XV. 
Pécsi Nemzetközi Tánctalálkozót, amelynek kapcsán 
Vincze Balázs, a Pécsi Balett művészeti vezetője 
kiemelte, hogy a rendezvény nagy erénye, hogy a 
legjobb táncelőadásokért és szakmai programokért 
nem kell elutazni Pécsről, azok a találkozó keretében 

Pécsre jönnek (a részletes programot a tanctalakazo.
hu oldalon találják). Több éve hagyomány már, hogy 
pécsi városvezetők a sajtó jelenlétében vásárolják 
meg a Pécsi Nemzeti Színház aktuális évadára szóló 
bérletét. Idén sem volt ez másként, a színház pénztá-
ránál Zag Gábor és Nyőgéri Lajos alpolgármesterek, 
valamint Varga-Koritár György megyei főügyész 
vette meg bérletét, előtte azonban Lipics Zsolt átadta 
a teátrum évtizedek óta egyik leghűségesebb bérle-
tes nézőjének, dr. Szabó Editnek a következő évadra 
szóló ajándék premier-bérletét.
A sajtótájékoztatón elhangzottakról bővebben a Pécs-
Ma.hu oldalon olvashatnak. 

Szeptemberben kezdődik az új színházi évad

Színes és gazdag lesz a programkínálatSzínes és gazdag lesz a programkínálat
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Hatalmas boldogság a kertvárosi 
Árpád Fejedelem Gimnázium és 

Általános Iskola diákjai és pedagó-
gusai számára, hogy augusztusban 
végre lezárul az intézmény átalakí-
tása, így a szeptember 1-ével induló 
tanévet már a modern, igényeikre 
szabott, teljeskörűen felújított épü-
letben kezdik majd. 

 lMatoricz Tekla
Mint azt az iskola igazgatójától, Ta-
káts-Kaposi Laurától megtudtuk, a költö-
zés nagy része már lezajlott, és habár még 
kisebb munkák zajlanak, augusztus végén 
ünnepélyes keretek között sor kerül a 
tankerületi-városi tanévnyitó ünnepéllyel 
összekötött épületátadásra, majd szep-
temberben újra a megszokott helyszínen, 
az „Árpádban” várják a diákokat.

Nagy az öröm
– 2008 óta felettünk lebegett a „veszé-
lyes iskola” jelző, kérdések, műszaki 
ellenőrzések, bizonytalanságok nehe-
zítették a munkánkat. 2018-ban abban 
a hitben költöztünk ki, hogy elindul 
a felújítás, azonban mégsem így lett. 
A sajtóban és a pécsiek között még az 
a szóbeszéd is napvilágot látott, hogy 
bezárják az intézményt, holott erről 
szó sem volt.

Ez a most záruló projekt 
nagy biztonságot és 

hosszabb távú jövőképet is 
jelent.

Hálásak vagyunk a tankerületnek, az 
önkormányzatnak, mindenkinek, aki 
részt vett a munka finanszírozásában 
és megvalósításában, hogy együttmű-
ködve sikerült véghezvinni a felújítást. 
Az ANK-nak pedig külön köszönet 
jár, mert több osztályunkat befogadták 
az átalakítás idejére. Mindemellett el 
kell mondanom, rengetegen szurkol-
tak nekünk, hogy végre megoldódja-
nak a gondjaink, ezúton is köszönjük 
– mondta az intézményvezető.
Hozzátette, az iskola minden dolgozó-
ja, a szülők, és persze a diákok is na-
gyon örülnek annak, hogy mostantól 
egy huszonegyedik századi, bizton-
ságos helyen folytatódhat a tanítás. 
Kiemelte a szép, nagy aulát, amit ki-
alakítottak a számukra: mint mond-
ta, ebben a közösségi térben nagyobb 
rendezvényeket is tudnak majd tarta-
ni. Nagy tornatermük mellé most egy 
kis tornaterem is épült, széles körű 
energetikai megújítás – például tető- 
és nyílászárócsere – zajlott le, teljes 
akadálymentesítés történt.
Talán a legfontosabb pedig az, hogy az 
épület szerkezetét megerősítették, így 
az alapprobléma megszűnt.

Lapunknak az igazgató arról is beszélt, 
hogy a korábbi bizonytalan helyzet-
ben, az épület állagának romlása kö-
vetkeztében is, volt olyan – szeren-
csére nem hosszú – időszak, mikor 
az iskolai létszám megcsappant, jóval 
kevesebb szülő íratta be az „Árpád-
ba” gyermekét. Ezt azonban a felújítás 
kezdete megoldotta, most pedig még a 
korábban megszokott jelentkezések-
hez képest is növekedést várnak a mo-
dernizálás következtében. Átlagban 
egyébként 700-nál is több tanuló jár az 
intézménybe.
Pedagógusnak, diáknak, szülőnek a 
közérzetét is javítani fogja a szép, kul-
turált, új környezet. Ez pedig önma-
gában is olyan pozitív tényező, mely 
segíti a jó hangulatot, ami szerintem 
nagyon fontos a sikeres oktatás szem-
pontjából. Persze nem azt mondom, 
hogy korábban el voltunk keseredve, 
de mégis nagyon jó újra a saját épüle-
tünkben lenni, ami a szívünkhöz nőtt, 
összeforrt velünk az évek során
– fogalmazott Takáts-Kaposi Laura.

Pontosan mi újult meg?
A Pécsi Városfejlesztési (PVF) NZrt. 
arra emlékeztetett, hogy Pécs akko-
ri önkormányzata 2016-ban nyújtott 
be pályázatot az iskola felújítására, az 

általuk elnyert forrás azonban csak az 
épület energetikai felújítását célozta, a 
statikai megerősítés ugyanis a kiírás 
szerint nem minősült elszámolható te-
vékenységnek.
A probléma megoldása érdekében a 
városvezetés az intézmény fenntartó-
jával, a Pécsi Tankerületi Központtal 
közösen fordult a kormányhoz, így 
900 ezer forintot kaptak a beadott 
anyagban nem szereplő munkák meg-
valósítására. Az épület szerkezetéből 
fakadó veszélyek miatt 2018 szeptem-
bere előtt kiköltöztették a diákokat. A 
sikeres kivitelezési közbeszerzési eljá-
rás lezárása után 2020 márciusában a 
munkaterület átadás-átvételi eljárással 
megkezdődött.
A projekt keretében épülethatároló 
falszerkezetek kerültek fel, megtör-
tént a lapostető hőszigetelése, a külső 
nyílászárók cseréje, a fűtés és a belső 
világítás korszerűsítése. Az energetikai 
fejlesztés eredményeképpen az iskola 
tetején napelemes rendszert telepítet-
tek, illetve új villámvédelmi rendszer 
létesült.
Megvalósult a teljes statikai megerősí-
tés, a belső villamos munkák, valamint 
a lift építése. A szinteken általános fel-
újítási munkák mellett álmennyezet, 
felületképzések, új burkolatok és belső 

nyílászárók készültek, valamint a vi-
zesblokkokat is felújították. Az épület 
korszerűsítése során egy belső udvart 
fedtek le, amellyel közösségi aula lett 
létrehozva. Az épület komfortosabb 
működése érdekében bővültek a ta-
nárik, új tornaszertár, igazgatói iroda, 
porta és szélfogó épült ki, valamint 
az épületben lévő konyha átalakítása 
történt meg és egy korszerű melegítő 
konyha is helyet kapott. A déli bőví-
tés során a bejárati és portai funkció 
átláthatóbb és könnyebben üzemeltet-
hetőbbé válik.
Az épületben automatikus tűzjelző- 
rendszert alakítottak ki, amely a hő- és 
füstelvezetést, valamint a légutánpót-
lást vezérli. Az épületben az erősá-
ramú hálózat mellett a gyengeáramú 
rendszereket is felújították, szellőzés-
technikai rendszereket építettek ki.
A város önkormányzata bízik benne, 
hogy a felújított intézmény mind a 
gyermekek, a szülők, mind a tanárok 
igényeit kielégíti, amelynek révén to-
vább folytatódhat az iskolában a meg-
szokott magas színvonalú szakmai 
munka. Jelenleg az épület használat-
bavételi engedélyezési eljárása, vala-
mint az épületbe való visszaköltözés 
van folyamatban – fogalmazott Csúcs 
Zoltán, a PVF NKft. ügyvezetője.

Saját épületükben kezdik a tanévet az Árpád iskola diákjai

A teljesen megújult suliban folytatódhat a megszokott magas színvonalú munkaA teljesen megújult suliban folytatódhat a megszokott magas színvonalú munka
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Augusztus 23-án kezdődött az 
ellenzéki előválasztás ajánlás-

gyűjtő szakasza. Kialakult a jelöltek 
végleges listája: összesen 7 minisz-
terelnök-jelöltet, 13 jelölő szerveze-
tet és 265 jelöltet vettek nyilvántar-
tásba. A miniszterelnök-jelölteknek 
20 ezer, az egyéni képviselőjelöltek-
nek pedig 400 ajánlást kell össze-
gyűjteniük. Az ajánlásgyűjtésre két 
hét van, a leadási határidő szeptem-
ber 6-a.

 l Nimmerfroh Ferenc
Az előválasztás első fordulójára szep-
tember 18–26. között kerül sor. Máso-
dik forduló csak a miniszterelnök-je-
löltek esetében lesz, a három legtöbb 
szavazatot kapott politikusra lehet 
majd szavazni. A miniszterelnök-je-
löltek: Karácsony Gergely (MSZP–
Párbeszéd), Dobrev Klára (DK), Jakab 
Péter (Jobbik), Fekete-Győr András 
(Momentum), Márki-Zay Péter (Min-
denki Magyarországa Mozgalom), Pá-
linkás József (Új Világ Néppárt), Ecse-
nyi Áron (Le az adók 75 százalékával 
párt).
A Pécs nagy részét és néhány környék-
beli községet magába foglaló Baranya 
1-es választókerületben Mellár Tamás 
(MSZP–Párbeszéd–Jobbik–LMP) 
és Nemes Balázs (Momentum–DK) 
mérkőzik meg, a Pécs maradék részét, 
Komlót, Kozármislenyt és számos 
községet magába foglaló Baranya 2-es-
ben pedig Szakács László (DK–Mo-
mentum–Jobbik) és Keresztes László 
Lóránt (MSZP–Párbeszéd–LMP).

Szakács vagy Keresztes
A Baranya 2-esben az eredetileg 
MSZP-jelölt Szakács László országy-

gyűlési képviselőt a párt kizárta, de a 
DK azonnal be is állt mögé. A Momen-
tumos Péderi Tamás már korábban 
visszalépett Szakács javára, a Jobbik 
pedig – információink szerint – eleve 
nem is gondolkodott jelöltindításban 
ebben a választókerületben. Így állt 
össze az amúgy komlói Szakács mö-
gött a DK–Momentum–Jobbik trió.
Az LMP országgyűlési frakcióvezetője, 
Keresztes László Lóránt hónapokkal 
ezelőtt, elsőként jelentette be, hogy el-
indul az előválasztáson a Baranya 2-es 
körzetben. A Szakács mellől kiszállt 
MSZP, és a vele választási szövetség-
ben lévő Párbeszéd beállt Keresztes 
mögé, majd Péterffy Attila, Pécs pol-
gármestere jelentette be, hogy őt tá-
mogatja az előválasztáson.

Mellár vagy Nemes
Augusztus 20. előtt futott végig a ma-
gyar sajtón a hír, hogy Mellár Tamás 
visszalép a Baranya 1-es országgyűlési 
választókerület előválasztási küzdel-
meitől. Az érintett napokig nem re-
agált a hírre, majd 21-én Karácsony 
Gergellyel közös sajtótájékoztatón 
jelentette be, hogy továbbra is ő az 
MSZP, a Párbeszéd, a Jobbik, és az 
LMP jelöltje. 

Az előválasztási versenybe 
utolsóként bejelentkező 

Bodnár Imre viszont ezzel 
egy időben visszalépett a 

jelöltségtől.

Sajtóhírek szerint Mellár Tamás írt egy 
e-mailt az előválasztási bizottságnak 
a visszalépéséről, a Párbeszéd pro-
minensei – a párt frakciójában ül a 

független képviselő – viszont azonnal 
elkezdték puhítani, hogy vonja vissza 
döntését.
Sokáig úgy volt, hogy Mellárnak egyet-
len versenytársa lesz, a Momentum 
DK által is támogatott jelöltje, Nemes 
Balázs. Csakhogy – nem függetlenül a 
Péterffy Attila polgármester és Mellár 
közti viszony megromlásától – az utol-
só pillanatban beszállt a versenybe dr. 
Bodnár Imre ügyvéd, a pécsi önkor-
mányzati átvilágítás irányítója. A pol-
gármester be is jelentette, hogy a füg-
getlenként induló Bodnárt támogatja 
az előválasztáson. A főátvilágítónak 
az MSZP adott befogadó nyilatkoza-
tot, amit a Párbeszéd annyira nehez-
ményezett, hogy – a két párt közötti 
előválasztási szövetségre hivatkozva 
– megfellebbezte az előválasztási bi-
zottság Bodnár indulását engedélyező 
döntését.

Karácsony jött, látott, 
békített
Augusztus 21-én Pécsre érkezett Ka-
rácsony Gergely miniszterelnök-jelölt, 
a Párbeszéd elnöke. Délután sajtótájé-
koztatót hívott össze Mellár és Kará-
csony, ahol bejelentették, továbbra is 
Mellár Tamás az MSZP, a Párbeszéd, a 
Jobbik, és az LMP jelöltje. Karácsony 
elmondta, megbeszélést folytatott Tóth 
Bertalan MSZP-társelnökkel, és helyi, 
Bodnár Imrét támogató politikusok-
kal.
Mellár Tamás arról beszélt, úgy tűnt, 
az MSZP mégsem támogatja őt, ezért 
el kellett gondolkodnia a folytatásról. 
Ez a probléma megoldódott, mondta, 
ezért jelölt marad.
A Szabad Pécsnek adott válaszában 
Karácsony Gergely azt mondta, kizá-

rólag akkor támogatták volna Bod-
nár indulását MSZP-támogatással, ha 
azzal az MSZP–Párbeszéd választási 
szövetség jelöltje, azaz Mellár is egyet-
értett volna, de ez nem így volt. (Azaz 
Mellár indulásának feltétele volt, hogy 
Bodnár visszalépjen.)

Országossá válhat 
a pécsi elszámoltatás
Bodnár Imre visszalépését egy zárt, 
online sajtótájékoztatón jelentették 
be, amin részt vett Karácsony Ger-
gely, Bodnár Imre, és Péterffy Attila 
is. Karácsony méltatta a Bodnár által 
irányított pécsi önkormányzati átvilá-
gítás eredményeit, mint mondta, látja, 
hogy Pécsett másképp mennek a dol-
gok, mint a Fidesz időszakában. Hoz-
zátette, a pécsi előválasztás kapcsán 
kialakult egy olyan helyzet, amit „kö-
zös érdek” megnyugtatóan rendezni. 
Karácsony szerint fontos, hogy a pécsi 
elszámoltatás tapasztalatait később or-
szágosan is fel tudják használni.
A miniszterelnök-jelölt arról is be-
szélt, hogy Pécs polgármesterének 
bírnia kell a helyi országgyűlési képvi-
selők és jelöltek támogatását. „Nekem 
van abban feladatom, hogy ez biztosí-
tott legyen, és ezt a munkát el is fogom 
végezni” – fogalmazott. Ezt nem lehet 
máshogy érteni, mint hogy Karácsony 
ígéretet tett arra: Mellár megbékél 
Péterffyvel, akinek nemrég kizárást 
kezdeményezte a Mindenki Pécsért 
Egyesületből.
Bodnár Imre videóban bejelentette 
visszalépését, szerinte mindent alá kell 
rendelni a kormányváltásnak, mint 
mondta, nem szeretné, ha az ő sze-
mélye miatt pártok között feszültség 
alakulna ki.

Előválasztás: elérkezett a célegyenes

Keresztes László LórántKeresztes László Lóránt Nemes BalázsNemes Balázs Szakács LászlóSzakács László Mellár TamásMellár Tamás
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Mellár Tamás visszalépett, aztán 
visszavonta visszalépését, Bod-

nár Imre viszont tényleg visszalépett 
a Baranya 1-es elnevezésű, valójában 
pécsi országgyűlési választókerület-
ben az előválasztáson való részvé-
teltől. Első pillantásra nem könnyű 
átlátni, ki járt jól azzal, hogy így ala-
kultak a dolgok. 

 l Nimmerfroh Ferenc
Tekintsünk el attól a félnótás értelme-
zéstől, hogy az alkalmatlan ellenzék 
alkalmatlankodásáról van szó. Mert 
amit itt alkalmatlankodásnak próbál 
beállítani az orbánista szolgamédia és 
szolgahad, az maga a politika. A poli-
tika ugyanis nem kizárólag az, ami a 
Karmelitákból ventilál kifelé, és amit 
úgy lehetne röviden összefoglalni, hogy 

„én megmondom, mi lesz, ti 
pedig kussoltok”. 

Ehhez szoktunk hozzá az elmúlt év-
tizedben, és kezdjük azt hinni, hogy 
csak így lehet. Nem csak így lehet, sőt, 
nem is így kell, már ha azt akarjuk, 
hogy ne kizárólag a királyi család és 
udvartartása járjon mindig jól. 

A koalíciós ellenzéki politizálás 
Magyarországon ma küzdelmes fo-
lyamat. Van ugyan (legalább) egy 
nagy közös cél, de az odavezető utat 
a szereplők máshogy képzelik el. 
Egyezkedni kell, alkudozni, húzni 
és ereszteni, időnként odacsapni. 

Meg visszavonulni, amikor 
szükséges.

A Baranya 1-es körzet előválasztá-
si küzdelmeibe függetlenként be-
jelentkező Bodnár Imrének adott 
MSZP-s befogadó nyilatkozat, ha 
nem is hadüzenet, de egy erőteljes 
jelzés volt az MSZP–Párbeszéd tá-
mogatással bíró Mellár Tamásnak. 
Jelzés, ami nem az elégedettségről 
szólt. Szintén hangsúlyos gesztus 
volt Pécs polgármesterének kiál-
lása az önkormányzati átvilágítást 
vezető ügyvéd mellett. Hogy Kará-
csony Gergely, a Párbeszéd elnöke, 
nem mellesleg miniszterelnök-jelölt 
Tóth Bertalan MSZP-társelnökkel is 
leült tárgyalni a kialakult konflik-
tushelyzetben, egyértelműen jelzi, 
hol voltak ebben a történetben az 
erőközpontok.

Kiderült elég világosan az is, hogy 
Mellár (újra)indulásának egyik felté-
tele Bodnár visszalépése volt. 

Viszont a politikában 
mindennek ára van. 

Bodnár visszalépésének bejelenté-
sekor nem véletlenül hangsúlyoz-
ta Karácsony: nagyon fontos, hogy 
Pécs polgármestere bírja a helyi or-
szággyűlési képviselők és képviselő-
jelöltek támogatását. A miniszterel-
nök-jelölt gyakorlatilag megígérte, 
mindent elkövet azért, hogy Mellár a 
jövőben ne a polgármester kritizálá-
sára fordítsa energiáit. Ezzel Péterffy 
és szövetségesei kihozták a helyzet-
ből a maximumot.
Bodnár Imre a korábbinál sokkal 
nagyobb helyi és főleg országos is-
mertséggel és politikai tőkével a háta 
mögött lépett le a színről.

Mellár pedig elérte, 
hogy eggyel kevesebb 

versenytársa legyen az 
előválasztáson, igaz, 

megfizette az árát. 

Egy kicsit tehát mindenki jól járt az 
alkuval, még Karácsony is, aki a for-
gatókönyv szerint potens vezetőként 
fellépve „rendezte el” a pécsi ügye-
ket. Annyira azonban senki nem járt 
jól, hogy győztest és vesztest lehes-
sen hirdetni. Azt mondják, ez a jó 
politikai alkuk legfőbb jellemzője.
Van viszont egy passzív szereplője a 
történetnek, akinek tényleg őszinte 
lehet a mosolya most: Nemes Ba-
lázs. Eltűnt mellőle egy versenytárs, 
amiért semmilyen politikai árat nem 
kellett fizetnie, ráadásul a Mellárból 
a történtek miatt esetleg kiábrándult 
szavazók, valamint a „bodnáristák” 
nagy valószínűséggel őt választják 
majd. 
Nem mellékes következménye a „pé-
csi csatának”, hogy az elmúlt hetek-
ben a helyi előválasztási folyamat 
állóvizét szépen felkavaró esemé-
nyek tematizálták a pécsi közéletet, 
ugyanakkor valószínűleg nem voltak 
annyira durvák, hogy elrettentsék a 
szavazókat az előválasztástól, pláne a 
tavaszi választástól. Annak az ellen-
zéki szavazó számára úgyis egyetlen 
tétje van: hogy Orbán Viktor rend-
szere megy vagy marad.

A Nagy Pécsi Alku: mindenki jól járt egy kicsit

Saját fejlesztésű komplex 
vasúti utastájékoztató 

rendszert gyárt 
a pécsi székhelyű cég

A pécsi székhelyű HC LINEAR Műszaki Fejlesztő Kft. a fejlesztést 
a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (GINOP) GI-
NOP-2.1.7-15 „Prototípus-, termék-, technológia- és szolgáltatásfej-
lesztés” felhívásán keresztül valósította meg „Személyszállító vasúti 
kocsikhoz modern, GPS vezérlésű, automatikus adatgyűjtő, külső és 
belső utastájékoztató és ülőhelyfoglaltság jelző rendszer fejlesztése” 
projektcímmel, GINOP-2.1.7-15-2016-01061 projektazonosítóval.

  A rendszer elemei:
• Vezérlő berendezés

• Beltéri és kültéri környezeti minőség érzékelő

• Ülőhelyfoglaltság kijelző

• Előtéri, fülkés és termes LCD 
monitor

• LED viszonylatjelző

A vasúti utastájé-
koztató rendszer 
bemutató videója: 
https://www.
linear.hu/null/
hc_vur.mp4
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Az ártalomcsökkentés ma már nem csupán az 
egészségünk kapcsán kiemelkedően fontos 

szempont. Ha tudatosan, felelősen döntünk, azzal 
a környezetünket, a családunkat és a természetet 
is védjük. Ahogyan az élet szinte minden terüle-
tén, úgy a dohányzás esetében is léteznek ma már 
olyan alternatívák, melyekkel csökkenthetjük az 
ártalmakat.

Minden tevékenység, amit végzünk – az alvástól a 
munkába menésen át a rekreációig, a kertészkedés-
től a betonozásig – hatással van a környezetünkre. 
Minden terméknek, amit megvásárolunk, minden 
szolgáltatásnak, amit igénybe veszünk, az előállítá-
sa környezeti erőforrásokat használ. Hogy pontosan 
mennyit, azt az ökológiai lábnyom elnevezésű mu-
tató jeleníti meg: azt jelzi, hogy mekkora területen 
„terem meg” újra annyi élelmiszer, ivóvíz, levegő, 
energia stb., amit egy év alatt elhasználunk. Ha egy 
társadalom ökológiai lábnyoma nagyobb, mint az 
adott országban rendelkezésére álló terület – ez igaz 
a fejlett országok jelentős részére, így Magyarország-
ra is –, akkor az ott élők már a következő generációk 
rovására fogyasztanak. Erre utal az erdők pusztulása, 
a vizek szennyezése, vagy éppen a jó minőségű ter-
mőtalaj mennyiségének csökkenése is.
Mivel a természeti erőforrások az emberi tevékeny-
ség következtében fogyatkoznak, alapvetően raj-
tunk múlik, hogy milyen lesz a jövő. Ma még van 
választási lehetőségünk: szinte minden tevékenysé-
günknek létezik „ártalomcsökkentett”, alacsonyabb 
károsanyag-kibocsátással járó verziója. Aki ahelyett, 
hogy egy benzin- vagy dízelmotoros városi cirkáló 
helyett kis fogyasztású elektromos autóba ül, vagy 
az egy utaskilométerre vetítve még kisebb káro-
sanyag-kibocsátású közösségi közlekedést, kerékpá-
rozást, gyaloglást választja, máris tett valamit a kör-
nyezetért, hiszen csökkentette a terhelést. Ugyanez 
a logika érvényesül, amikor az egyszer használatos 
csomagolóanyag helyett a többször használatos gön-

gyölegre voksolunk, ügyelünk rá, hogy ne kerüljön 
élelmiszer a kukába, otthonról viszünk magunkkal 
szatyrot a bevásárláshoz, természetes anyagokból ké-
szült, tartós ruházatot hordunk, újratölthető elemet, 
energiatakarékos égőt vagy kondenzációs gázkazánt 
használunk.
Az ártalomcsökkentés tehát az életünk szinte min-
den területén megvalósítható – nem kivétel ez alól 
a dohányzás sem. Köztudott, hogy égés során a füst-
ben rengeteg káros anyag keletkezik. Ezek a káros ré-
szecskék mindenfajta égés során a levegőbe, illetve a 
szervezetünkbe jutnak: akkor is, ha elmegy egy busz 
előttünk, amikor befűtjük a kandallót, vagy amikor 
a kertben grillezünk, de akkor is, amikor rágyújtunk 
egy cigarettára. A dohányzók tehát nem csak magu-
kat és a környezetüket károsítják, de hozzájárulnak a 
légszennyezéshez is! Márpedig ez elég komoly prob-
léma, hiszen a légszennyezés korunk egyik legko-
molyabb egészségügyi rizikótényezője, ami rengeteg 
embert érint.
Noha ma már szinte mindenki számára egyértelmű, 
hogy a dohányzás minden formája káros az egészség-
re, és számos betegség kialakulásáért felelős, jelenleg 
több mint egymilliárd ember dohányzik a Földön, 
és az előrejelzések szerint ez a szám a közeljövőben 
sem változik számottevően. Egy szál cigaretta megy-
gyújtását követően több ezer vegyi anyag keletkezik, 
amelyek jó része a füsttel jut be a szervezetünkbe. 
Ma már a vezető tudományos szervezetek azon az 
állásponton vannak, hogy az égés és az égés során 
keletkező füst, valamint a kátrány felelős leginkább 
a dohányzással kapcsolatos megbetegedésekért, és 
nem elsősorban a nikotin.

A legjobb ártalomcsökkentő megoldás nyilvánvaló-
an az, ha el sem kezdünk dohányozni, vagy ha ezen 
már túl vagyunk, akkor az, ha mielőbb leszokunk, 
hiszen hosszú távon így csökkenthetőek 100 száza-
lékban a dohányzás ártalmai. De a negatív környe-
zeti és egészségügyi hatások mérséklésére azoknak 
is van lehetőségük, akik még nem tartanak itt. Pél-
dául azzal az egyszerű gesztussal, hogy nem dobják 
el a csikket, hanem a szemetesbe vagy csikkgyűjtőbe 
helyezik; vagy olyan füst nélküli technológiát vá-
lasztanak, amelyek révén nem kerül égéstermék a 
levegőbe, a talajba és a vizekbe sem. Az égés nélküli 
technológiák előrelépést jelenthetnek a hagyomá-
nyos cigarettákhoz képest, hiszen ezekkel a techno-
lógiákkal különböző mértékben, de csökkenthetőek 
a dohányzás egészségügyi és környezeti ártalmai 
is. Vannak olyan égés nélkül működő füstmentes 
alternatívák, amelyek a cigarettánál akár 70-95 szá-
zalékkal kevesebb káros anyagot bocsátanak ki (bár 
arra vonatkozóan jelenleg nincs információ, hogy 
a károsanyag kibocsátás csökkenés mértéke milyen 
arányban áll az egészségügyi kockázat csökkenésé-
vel). Ezeknél az alternatív technológiáknál ráadásul 
egyre nagyobb hangsúlyt fektetnek a gyártók arra is, 
hogy már a tervezés és a gyártás során figyelembe 
vegyék a környezeti szempontokat, így a termékek 
biológiai lebomlásának, komposztálásának, vala-
mint az elektronikus eszközök újra hasznosításának 
lehetőségét is.
Vagyis a választás, a tudatos, felelős döntés valóban a 
miénk, de ne feledjük: egy fenntartható, füstmentes 
jövő csak olyan értékek mentén jöhet létre, amelyek 
hosszú távon a társadalom javát szolgálják!

A cikk társadalmi célú reklám, megrendelője 
a Philip Morris Magyarország Kft.

Kezünkben a jövő: 
őszintén az ártalomcsökkentés alternatíváiról
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A nagy érdeklődésre való tekin-
tettel meghosszabbították az 

önkormányzat és a Pécsi Kommu-
nikációs Központ által meghirde-
tett „BioRoadshow – Posztold a 
komposztot” című alkotói pályázat 
beküldési határidejét, így azok az 
oktatási intézmények is tudnak 
már nevezni, akik lemaradtak a leg-
utóbbi, júniusi határidőről. 

 l Pernecker Dávid
A bolygó erőforrásainak felelős fel-
használása kiemelt fontosságú cél 
mind a mai, mind a következő ge-
nerációk életében. Az önkormányzat 
és a Pécsi Kommunikációs Központ 
Kft. ezért a levegőminőség javítását 

célzó HungAI-
Ry LIFE integrált 
projekthez kap-
csolódva tavasszal 
szemléletformáló 
versenyt hirdetett, 
amelynek határ-
idejét az alkotói 
pályázat iránt ér-
deklődők megug-
rott száma miatt 
meghosszabbítot-

ták.
A „BioRoadshow – Posztold a kom-
posztot” című pályázattal a fenn-
tartható gazdálkodás és a tudatos 
fogyasztás meghatározó elemét, a 
komposztálást kívánják népszerű-
síteni. A komposztálás széles körű 
megismertetésének egyik legfonto-
sabb célja, hogy a korábbi évtizedek-
ben berögzült kertihulladék-égetés 
helyett a kerttulajdonosok környe-
zettudatosabb módját válasszák a 
zöldhulladék kezelésének.
A versenyben pécsi iskolák 
2021/2022-es tanév 7. osztályos ta-
nulói, valamint kis és középső cso-
portos pécsi óvodások vehetnek 
részt.

 ÄAz általános iskolások két kategó-
riában, fényképes vagy (mobilka-
merával készült) videós alkotással 
pályázhatnak. 
 ÄAz óvodások egy-egy komplex, 
rajzos elemekre épülő alkotással 
pályázhatnak.
 ÄA versenyműveket az info@pecsi-
kommunikacio.hu e-mail-címre 
kell elküldeni.

Az elkészült művek célja, hogy a pá-
lyázók – óvodások és iskolások egy-
aránt – bemutassák a komposztálás 
szerepét és/vagy folyamatát és/vagy 
fontosságát a mindennapi életünkben.

A pályaművek beküldési 
határideje: szeptember 20.

Valamennyi érdeklődő és érdemi 
pályaművet benyújtó oktatási in-
tézmény komposztládát nyer, amit 
októberben helyeznek ki. A legjobb 
pályaműveket benyújtó 5 iskola és 
3 óvoda nyertes osztályai/csoport-
jai számára októberben a város 
hulladékgazdálkodásával, valamint 
komposztálással foglalkozó intéz-
ményeinek szakemberei mutatják be 

munkájukat, és vezetik be a gyere-
keket a komposztálás mikéntjébe. 
Az előadásaikat követő BioRoads-
how-kvízen legjobb eredményt elé-
rő osztály/csoport 2 hétre örökbe 
fogadhatja a Compocity egyedül-
álló magyar ökorobotját, amivel 
szórakoztatóvá és látványossá válik 
a komposztálás mindennapos gya-
korlata.
A pályázat benyújtásának részletei a 
PécsMa.hu oldalon olvashatók.
A LIFE IP HUNGAIRY (LIFE17 IPE/
HU/000017) projekt az Európai Unió 
LIFE programjának támogatásával 
valósul meg.

Pécsi BioRoadshow: meghosszabbították az alkotói pályázat határidejét
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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 
sírhelyek újraváltása kizárólag online, a temetopecs@temetopecs.hu cím-
re 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/Sir-
hely_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

A Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § 
alapján pályázatot hirdet a Nyugati Városrészi Óvoda Rácvárosi Tagó-
vodája kisegítő dolgozó (udvaros, karbantartó) munkakör betöltésére. 

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

A foglalkoztatás jellege: részmunkaidő, heti 20 órás.

A munkavégzés helye: Baranya megye, 7634 Pécs, Rácvárosi út 56. 

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges fel-
adatok: az óvoda külső környezetének rendben tartása. Játszótéri eszközök 
karbantartása. Az óvodában előforduló kisebb meghibásodások elhárítása. 

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

Pályázati feltételek: szakmunkásképző intézet, magyar állampolgárság, 
büntetlen előélet. 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

• szakmunkásképző intézet, asztalos, vízvezeték-szerelő végzettség, 
• megváltozott munkaképességű, egészségkárosodás 40 százalék, vagy 

munkaképesség 50 százalék. 
• a munkaképesség csökkenése ne akadályozza a munkakörébe tartozó 

feladatok elvégzésében. 

A munkakör betölthetőségének időpontja: a munkakör a pályázatok 
elbírálását követően azonnal betölthető. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. szeptember 20. 

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

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. szeptember 24. 

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: a pályáztató 
fenntartja a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa. 

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

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata bér-
beadás útján hasznosítja a pécsi 536/7 hrsz-ú, 
természetben Pécs, Páfrány u. 469 m² nagysá-
gú ingatlant 75.000,- Ft + áfa/hó induló bérleti 
díj ellenében.
Az árverésen való részvétel feltétele az induló 
éves nettó bérleti díj 10 százalékának (90.000,- 
Ft) ajánlati biztosíték jogcímén Pécs Megyei Jogú 
Város Önkormányzata Magyar Államkincstárnál 
vezetett 10024003-00336255-00000330 számú 
költségvetési elszámolási számlájára történő átuta-
lása, mely összeget a nyertes részére a bérleti díjba 
beszámítják, egyéb esetben visszautalják. Az aján-
lati biztosíték a nyertes pályázónak nem jár vissza, 
amennyiben az ő érdekkörében felmerülő okra 
hivatkozással az ajánlattól eláll.

Az ajánlati biztosíték befizetési határideje: 
2021. szeptember 13., 12 óra.
Az ingatlanrészt az árverésen részt vevők között a 
legmagasabb bérleti díjat ajánló személynek adják 
bérbe. A kiíró fenntartja magának a jogot, hogy 
a liciteljárást indokolás nélkül eredménytelennek 
nyilvánítsa. A bérlő jelen bérleti szerződés aláírá-
sával kötelezettséget vállal arra, hogy az illetékes 
szakhatóság által megállapított zajkibocsátási ha-
tárértéket köteles betartani. Az ingatlan szom-
szédságában és közelében lakókat a tevékenysége 
ellátásához szükséges mértéken túlmenően zaj és 
egyéb környezeti terheléssel nem zavarhatja. 
Az árverésen történő részvétel további feltételei:
Az árverésen megjelent természetes személynek 
személyazonosságát, jogi személynek pedig a lé-
tezését hitelt érdemlő módon kell igazolnia. Az 

árverésen személyesen, vagy meghatalmazással le-
het részt venni. Jogi személy esetén 30 napnál nem 
régebbi cégkivonatot vagy bírósági nyilvántartásba 
vételt igazoló okiratot kell bemutatni. A képviseleti 
és aláírási jogosultságot ügyvéd által ellenjegyzett 
vagy közhitelesített aláírás-mintával vagy címpél-
dánnyal kell igazolni.
Részletes információ a Polgármesteri Hivatal 7621 
Pécs, Széchenyi tér 1. II/217. szám alatti helyisé-
gében kérhető. Információ a 72/534-003, 533-902-
as telefonszámon, illetve a gazdref@ph.pecs.hu 
e-mail-címen is kérhető.
A liciteljárás helye és ideje: Pécsi Vagyonhasz-
nosító Zrt.  Pécs, Búza tér 8/b, 2021. szeptember 
15.  11 óra.

Álláspályázat

Árverési felhívás
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Tájékoztatjuk Tisztelt Partnereinket, hogy a 2021. évben a Pécsi Köz-
temető Északi és Déli bejárati kapujánál lévő közterületre (kijelölt, 

számozott helyekre) a halottak napi virág (gyertya, koszorú) árusítási 
helyeket sorsolással osztjuk el. 

A sorsolás helye: BIOKOM Nonprofit Kft. Siklósi úti Irodaháza (7632 
Pécs, Siklósi út 52.) 
A sorsolás időpontja: 2021. szeptember 17. (péntek) 9 óra 
A sorsoláson való részvétel feltételei:
• a fenti helyre a kérelmeket 2021. augusztus 31. napjáig kell társaságunk 

címére eljuttatni: BIOKOM Nonprofit Kft. 7632 Pécs, Siklósi út 52. 
• a kérelemhez kérjük másolatban csatolni: 
• őstermelő és vállalkozó által benyújtott kérelem esetén a tevékenységre 

jogosító okiratokat (őstermelői igazolvány, őstermelői adószám, vállal-
kozói engedély),

• gazdasági társaság által benyújtott, cégszerű aláírással (cégjegyzésre 
jogosult aláírása és pecsét) ellátott kérelem esetén cégmásolatot, aláírási 
címpéldányt,

• sorsoláson csak a fenti feltételek szerinti mellékletekkel ellátott, a fenti 
időpontig beérkezett kérelmek vesznek részt,

• a kérelemben a közterület-használat időtartama 5 napnál kevesebb nem 
lehet,

• ugyanazon kérelmező több beadványa esetén a kérelmező csak egyszer 
vesz részt a sorsoláson,

• akadályoztatás esetén kizárólag közokiratba, vagy teljes bizonyító 
erejű magánokiratba foglalt meghatalmazással lehet kérelmező helyett 
részt venni, egy adott meghatalmazás csak egy kérelmező tekintetében 
érvényes,

• mindenszentek és halottak napi virág, kegytárgyárusítás rendeleti, 
közterület  használati  díját  és időszakát a közterületek használatáról 
szóló PMJV  Önkormányzata Közgyűlésének 31/2008. (X.15.) számú 
önkormányzati rendelete tartalmazza.

BIOKOM Nonprofit Kft.

A Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § 
alapján pályázatot hirdet a Nyugati Városrészi Óvoda Radnóti Miklós 
Utcai Tagóvoda óvodapedagógus munkakör betöltésére. 
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalma-
zotti jogviszony.
A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő. 
A munkavégzés helye: Baranya megye, 7633 Pécs, Radnóti Miklós utca 4. 
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges 
feladatok: óvodapedagógusi feladatok ellátása munkaköri leírás alapján. 
Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a 
Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelke-
zései az irányadók. 
Pályázati feltételek: főiskola, óvodapedagógus, magyar állampolgárság, 
büntetlen előélet. 
Előnyt jelentő kompetenciák: ismerje a zöld óvoda kritériumrendszerén 
alapuló óvodai nevelés gyakorlatát. 
A munkakör betölthetőségének időpontja: a munkakör a pályázatok 
elbírálását követően azonnal betölthető. 
A pályázat benyújtásának határideje: 2021. szeptember 6. 
A pályázatok benyújtásának módja: elektronikus úton Kovácsné Haj-
dinák Éva részére a nyugatiovi@nyugatiovoda.hu e-mail-címen keresztül.
A pályázat elbírálásának határideje: 2021. szeptember 10. 
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: a pályáztató 
fenntartja a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa. 
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a nyugatiovoda.hu 
honlapon szerezhet. 

Álláspályázat

Pécs Megyei Jogú Város Egyesített Egészségügyi 
Intézményeinek (PMJV EEI) a vezetése rész-

ben megújult idén tavaszra, de céljaik továbbra 
is változatlanok: magas színvonalú egészségügyi 
szolgáltatást nyújtani, rövid várakozás mellett, 
udvarias betegellátással. Dr. Örkényi Annával, az 
EEI vezetőjével beszéltünk. 

 lMatoricz Tekla
Az utóbbi időben több változás is történt az intézmé-
nyekben, melyek mind a páciensek érdekeit szolgál-
ják: ilyen például a kimagaslóan hosszú – 7 és 19 óra 
közötti – nyitvatartás, a legtöbb esetben széthúzott 
szakrendelési idősávok, de a betegelégedettség-fel-
mérések bevezetése, illetve az újabb orvosok alkal-
mazása is.
– Szeretnénk elérni, hogy Pécs lakossága bizalom-
mal forduljon szakembereinkhez, a városiak elége-
dettek legyenek az ellátással. Céljaink megvalósítása 
érdekében tesszük a dolgunkat, melyhez a fenntartó 
önkormányzat segítséget nyújt. Igyekszünk munka-
társainknak átadni ezt a célkitűzést: több konfliktus-
kezelő és kommunikációs tréningen vettek részt a 
dolgozók, főleg a recepciós kollégák – mondta Ör-
kényi Anna.
Elárulta, a könnyebb konzultáció érdekében szep-
tembertől eljuttatják az alapellátásban praktizáló 
orvosok felé a számukra fenntartott időpontokban, 
telefonon és e-mailben kereshető szakorvosok elér-
hetőségeit. Mindez a páciensek szorosabb követését, 
a gyorsabb diagnózist és terápiát hozhatja magával 
– fogalmazott az intézményvezető. 

Hozzátette, a szűrővizsgálatok 
népszerűsítésére is nagy hangsúlyt 
fektetnek, nem csak a lakosság, de 

dolgozóik körében is.

– A koronavírus miatti veszélyhelyzet néhány olyan 
lehetőséget hozott felszínre, mely pozitív, előremu-
tató, a páciensek is ragaszkodnak hozzá, ezért meg-
tartjuk: ilyen például a távkonzultáció lehetősége, 
a „felhőbe” történő vényfeltöltés, a röntgen- és la-
borvizsgálatok időpontra történő előjegyzése. Ezek 
bevezetésével megszűnt a zsúfoltság, gyorsabb az el-
látás, kisimult a betegforgalom, mely mind a pácien-
seknek, mind az egészségügyi személyzetnek jelen-
tős könnyebbség. Nagyon várjuk az EESZT online 
időpontfoglalási rendszerének bevezetését is, hisz ez 
telefonvonalaink tehermentesítését hozza majd ma-
gával. Amennyiben ezt rövid időn belül nem vezetik 
be, úgy saját időpontfoglalási lehetőség kialakítását 
kezdeményezzük – mondta Örkényi Anna.

Érvek, melyek az EEI szolgáltatásai 
mellett szólnak:

 ÄVannak rendelések, melyek a teljes nyitvatartás 
alatt elérhetőek (sebészet, radiológia, szemészet, 
fül-orr-gége, kardiológia, nőgyógyászat, tüdő-
gondozó), így nem feltétlenül kell táppénzen vagy 
szabadságon lenni a páciensnek egy vizsgálat mi-
att, hiszen az optimális napszakot meg tudja vá-
lasztani az időpont előjegyzésekor.
 ÄFolyamatos betegelégedettség-vizsgálatot foly-
tat az új egészségügyi menedzser, melynek ki-
értékelése hasznos a szakrendelések szervezé-
séhez.
 ÄÚj orvosokat vettek fel az év első felében, és még 
szeptemberben is érkezik három új kolléga. A vá-
rólisták csökkenését várják az új orvosok munká-
ba lépésével.

Szakrendelések:
 ÄDr. Veress Endre úti rendelőintézet: neurológia, 
labor, allergológia, nőgyógyászat, kardiológia, 
belgyógyászat, pszichiátria (felnőtt+gyermek), 
mammográfia, ultrahang, szemészet, fizikoterá-
pia.
 ÄLánc utcai rendelőintézet: labor, immunológia, 
ortopédia, nőgyógyászat, sebészet (traumatoló-
gia), röntgen-, ultrahang-diagnosztika, reuma-
tológia, tüdőgyógyászat- és gondozó, bőrgyógyá-
szat, fül-orr-gége.
 ÄCsontváry rendelőintézet: nőgyógyászat, reuma-
tológia, fizikoterápia, labor.

Új orvosok, rövidülő várólisták a rendelőintézetekben
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Hangzatos nyilatkozatokkal nyitot-
tak az augusztus 1-től alapítványi 

fenntartásba került Pécsi Tudomány-
egyetem kormányközeli kurátorai. A 
modellváltás bírálói által féltett egye-
temi autonómiáról például a kurató-
rium elnöke, Bódis József ex-rektor, 
államtitkár azt mondta, hogy annak 
„minden lehetséges formáját” sze-
retné megőrizni, Szili Katalin szerint 
pedig az egyetemi autonómia mélyül. 
Közben megtudtuk: csak véleményezé-
si jogot adna a szenátusnak a kurató-
rium a költségvetés ügyében. Ez nem 
éppen az autonómia mélyülésére utal.

 l Nimmerfroh Ferenc
A szenátus júliusi ülésén tárgyalt az 
egyetem új alapító okiratáról, valamint 
szervezeti és működési szabályzatáról. 
Az alapító okirat szövegéhez érkezett 
egy módosító indítvány, ami arról 
szólt, hogy a testületnek legyen egyet-
értési joga a költségvetés és egyéb gaz-
dasági ügyek kapcsán. Az indítványt 
a szenátus kétharmados többséggel 
elfogadta, a kuratórium viszont csak 
részben: éppen a költségvetés ügyé-
ben csak véleményezési jogot adna az 
egyetemi testületnek.
Úgy tudjuk, a kuratórium döntése 
nagy valószínűséggel végleges.
Szeptember 23-án lesz a következő 
szenátusi ülés, ahol kiderül, hogyan 
fogadják a korábbi helyzethez képest 
nyilvánvalóan kisebb autonómiát biz-
tosító fejleményt a szenátorok.
A költségvetéshez kapcsolódó véle-
ményezési jog a korábbiakhoz képest 
azért is szűkíti az egyetemi autonómi-
át, mert amíg az állam volt a fenntartó, 
a fenntartói jogokat gyakorló minisz-
térium az egyetem költségvetésének 
a kereteit ugyan meghatározta, de a 
büdzsét a szenátus fogadta el. Most a 
kuratórium határozza meg a kerete-
ket, és ő is fogadja el a költségvetést, a 
szenátus csak véleményezheti azt. 

A kurátorok tudják 
és mondják a tutit
Az egyetem lapja, az UnivPécs interjú-
kat közölt a hatalmi szóval alapítványi 
formába kiszervezett intézmény kura-
tóriumának tagjaival, akik közvetlenül 
és szorosan kötődnek a jelenlegi kor-
mányhoz. Elolvastuk a szövegeket, és 
készítettünk belőlük egy összefoglalót 
azok számára, akik arra kíváncsiak, 
milyen kommunikációs panelekkel 
vágnak neki a modellváltás megvaló-
sításának a pécsi kurátorok.

Bódis József: hatékonyabb 
autonómia

 Ä „Meg szeretném tartani az egyete-
mi autonómia minden lehetséges 
formáját, úgy, hogy mindez haté-
konyabb legyen.”

 ÄNem szűnnek meg karok az új 
struktúrában és a kuratórium tervei 
között nem szerepel leépítés sem, 
de a leendő teljesítményértékelési 
és új finanszírozási rendszer egyes 
egységekben kérdéseket vethet fel. 
 ÄVannak olyan képzési területek, 
melyek nem feltétlenül nyeresége-
sek. Az érintetteknek át kell gon-
dolniuk, mit kell tenni ahhoz, hogy 
minimum nullszaldósak legyenek.
 ÄAz adminisztratív apparátusban is 
lesz teljesítményértékelés.
 ÄA kétszer 15 százalékos béremelés 
az egész bértömegre vonatkozik, 
nem személyre bontva értendő. 
Januártól a második 15 százalék 
kiosztása egyértelmű lesz: minden-
kinek a bére a teljesítménye alapján 
alakul majd.

Szili Katalin: 
a nemzetközi szint a cél

 ÄAz egyetemi autonómia mélyül.
 ÄA feladat egy nemzetközi szintű tu-
dásközpont kialakítása.
 ÄLátványos, minőségi javulást is 
eredményező, az egyetem vezetésé-
vel egyetértésben kialakított, nem a 
pártpolitikának kitett közös mun-
kában érdekelt.

Rappai Gábor: nagyobb 
teljesítmény = több pénz

 ÄA modellváltás során beígért for-
rástöbblet hosszú távon csak a 
teljesítmény növelésével, a tevé-
kenységek minőségének javításával 
érhető el. 
 Ä Szükség van egy jól működő telje-
sítményértékelési rendszerre.
 ÄAz alapítványnak az a feladata, 
hogy a forrásbővülésből minél több 
jusson a pécsi egyetemre.
 ÄA többletforrásokért elvárt több-
letteljesítményt az egyetemi polgá-
roknak kell előállítani.

Decsi István: 
vállalkozási szemlélet

 Ä „Ismerjük azokat a gyenge ponto-
kat, amelyek fejlesztésével a Pécsi 
Tudományegyetemet még inkább 
versenyképessé tudjuk tenni.”
 ÄErősödő belső egységet, elkötele-
zett munkatársakat és fejlődő belső 
és külső szolgáltatási rendszereket 
szeretnének látni.
 ÄA PTE számára nincs más út, mint 
a vállalkozási szemléleten nyugvó 
fejlődési irányok követése

Mikes Éva: a régió motorja
 ÄAz ő területe elsősorban az egye-
tem fokozottabb bekapcsolása a 
gazdasági fejlesztésbe.
 ÄRövid távon a régió fejlődésének, 
felzárkózásának motorja lesz az 
egyetem.

 ÄKözéptávon Közép-Európa jól lát-
ható, biztos lábakon álló oktatási 
központja lesz, még jobban bekap-

csolódva a határon túli együttmű-
ködésekbe és a Nyugat-Balkán in-
tegrációjába.

Csak véleményezési jogot kapna a PTE szenátusa a költségvetés ügyében
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LAKÁS
Melinda utcában, 2 szobás, 58 nm-es, 
erkélyes, jó állapotú panellakás. Ár: 
16,99 MFt. Telefon: 06/30/929-9180
Nagy Imre úton, 2 szoba-étkezős, 
61 nm-es, műanyag ablakos, jó 
állapotú panellakás. Ár: 17,7 MFt. 
Telefon: 06/30/929-9180

Eladó ingatlanokat 
KERESÜNK 

ügyfeleink részére!
Hívja Kósa Katit! Most! 

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

Bánki Donát utcában, 40 nm-es, 
1,5 szobás, erkélyes, gázkonvektoros 
téglalakás. Ár: 14,1 MFt. Telefon: 
06/30/929-9180
Lakást keresek készpénzért. 
Telefon: 06/30/929-9180
Pécs, Búza tér közelében, I. emeleti, 
70 nm-es, 3 szoba+nappalis lakás, 
saját garázzsal. Ár: 31,9 MFt. 
Telefon: 06/30/929-9180
Tompa M. utcában, 34 m2-es, tégla, 
emeleti szoba+étkező/konyha, fürdő/
WC,(garzon), gázfűtéses, teljesen felújított 
lakás új barkácsműhellyel eladó. Irányár: 
18,3 MFt. Telefon: 06/30/911-5968
Páfrány utcában 52 nm, erkélyes, 
2 szobás téglalakás eladó. Iár: 
18,4 MFt. 30/906 7323 
Szigeti úton 45 nm, 1,5 szobás, 
felújított, 4/IV. emeleti lakás eladó. Iár: 
20,4 MFt. Telefon: 06/30/906-7323

MEDÚZA INGATLANIRODA ÜGYFELEI 
RÉSZÉRE ELADÓ INGATLANOKAT KERESÜNK.

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

Attila utcai, 64 nm, 2,5 szobás, erkélyes, 
első emeleti, felújított lakás eladó. Irányár: 
25,9 MFt. Telefon: 06/30/906-7323
Tettye park alatti, 1+2x1/2 szobás, kiváló 
állapotú, 89 nm-es társasházi lakás, kert 
kapcsolattal, gáz cirkófűtéssel, garázs 
lehetőséggel. Irányár: 26,9 MFt. 
Telefon: 06/70/608-5029
Ispitaalja, orvosi e. közeli, 39 nm-es, 
1,5 szobás, földszinti új társasházi lakás, 
kiskert+tároló+kocsibeállóval. Irányár: 
24,7 MFt. Telefon: 06/70/608-5029
Rákóczi úton eladó egy 74 nm-es, 2 éve 
vezetékig felújított, földszinti lakás kerttel, 
tárlóval. Irányára: 33 MFt. 
Telefon: 06/30/237-5932
Tulajdonostól, teljesen felújított, 
72 nm-es téglalakás, a Köztársaság 
tér közelében eladó. Iár: 34,5 MFt. 
Telefon: 06/30/664-7197
Pécs, eladó lakást vásárolnék. 
Telefon: 06/30/773-9436
Egyetemvárosban frissen felújított, 
2 szobás, erkélyes panellakás 
eladó. Telefon: 06/30/339-2333
Eladó Pécs, Gosztonyi Gy. úti, IV. 
emeleti, É-D-i fekvésű, 47 nm-es 
lakás. Ár: 18,9 MFt. Ingatlanosok ne 
hívjanak. Telefon: 06/20/914-3789

INGATLAN
Egerágon 107 nm, 4 szobás lakás 
3200 nm gazdálkodásra, telekkel eladó. 
Felújításra szorul. Iár: 11,9 MFt. 
Telefon: 06/30/906-7323
Harkányban, a gyógyfürdő közelében, 
2 szobás, 50 nm-es, teraszos, felújított 
nyaraló, saját kerttel. Ár: 12,8 MFt. 
Telefon: 06/30/929-9180
Pogányban tetőtér beépítésű, befejezés 
előtt álló,130 nm-es családi ház, 2679 nm 
nagy telekkel eladó. Kivitelezőnek 
vagy befektetőnek ajánlom! Irányár: 
62.000 EUR. Telefon: 06/30/911-5968

Közép-Deindolban kétszintes, kétlakásos 
családi házban 3+1 szobás, közepes 
állapotú családi ház, kétféle fűtéssel 
(gáz+ vegyes), ásott kúttal eladó. Irányár: 
35,99 MFt. Telefon: 06/30/911-5968
Keszüben,140 nm-es, polgári stílusú 
családi ház, két garázzsal, nagy 
műhellyel, kétféle fűtéssel, közepes 
állapotban eladó. Irányár: 43,5 MFt (Ár 
alkuképes!) Telefon: 06/30/911-5968

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

GDN Ingatlaniroda
www.tolnaikert.hu

www.pecs.gdn-ingatlan.hu

Ispitaalján csendes utcában, 145 nm-es, 
többlakásos szép nagy családi ház, kerttel, 
garázzsal eladó. Irányár: 5,9 MFt. Telefon: 
06/30/911-5968
Szigeti városrészben 200 nm, kétszintes 
családi ház, 475 nm telekkel eladó. Iár: 
50,5 MFt. Telefon: 06/30/906-7323
Pécs-Vasas csendes és szép részén, 
58 nm-es, 2 szobás, cirkófűtéses, 
bővíthető jó sorház, 200 nm kerttel, 
garázzsal, alagsorral és tárolóval. Iár: 
12,9 MFt. Telefon: 06/70/608-5029
Pécs-Somogyban, 50 nm-es, 2 szobás, 
2 szintes, jó állapotú hétvégi ház. Ár: 
13,8 MFt. Telefon: 06/30/929-9180
Fehérhegy családi házas részén, 
kétszintes, 87 nm-es, 2,5 szobás, 
kiváló állapotú lakóház kerttel 
és garázzsal. Irányár: 26,99 MFt. 
Telefon: 06/70/608-5029
Nagykozár központjában, 4 szobás, 
100 nm-es, felújított lakóház 90%-os 
készültséggel, 2000 nm kerttel. Irányár: 
21,5 MFt. Telefon: 06/70/608-5029
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

Postavölgyben 2235 nm-es, 
összközműves telek pincés kisházzal 
eladó 7,85 MFt-os irányáron. 
Telefon: 06/30/237-5932
Söröző forgalmas helyen teljes 
berendezéssel együtt is eladó. 
Betegség miatt. Iár: 5,5 MFt. 
Telefon: 06/20/502-1652
Hostel eladó. Ár: 32 MFt. 
olivehostel.fw.hu
Pécs-Újhegyen 5 szobás, rendezett ház, 
1150 nm telken eladó. Ár: 56,9 MFt. 
Telefon: 06/20/232-0820
Pécsi lakható nyaraló teljes berendezéssel, 
felszereléssel, beköltözhetően eladó. 
Csendes helyen, kerttel, szőlővel, 
gyümölcsössel, ásott kúttal, pincével. 
Víz, villany, fürdő, wc épületben. Iár: 
18,4 MFt. Telefon: 06/70/351-7208
Energetikai tanúsítvány készítés. 
Telefon: 06/20/462-9891
Pécsett, Zsebedombon eladó 1188 nm 
gyümölcsös, lakható kisházzal. Áram, 
gáz, víz van. Busz a közelben. Ár: 
9,9 MFt. Telefon: 06/30/648-5065
Nyugotszenterzsébeti szőlőhegyen 
lakható ház eladó. Garázs, vezetékes 
víz, villany van. Szőlő, gyümölcsös szép 
terület 3000 nm. Telefon: 06/30/375-6544
Keszüben eladó a Malomvölgyi tó 
felett, 2450 nm építésre előkészített, 
alkalmas telek örökpanorámával, 
villany van, víz megoldható. Kitűnő 
befektetés! Ár: megegyezés szerint. 
Telefon: 06/20/611-7070
Pécs-Keszü településen, a családi házak 
új övezete közelében, 900 nm telken 
álló, 2 szintes, beép.tetőteres téglaház 
eladó bővítési lehetőséggel (fürdő, 
wc, konyha, infra és klímafűtés, házi 
vízellátóval). Jó lakókörnyezetben, a 
nagyteraszról lenyűgöző látványt nyújt 
a Malomvölgyi tó és az esti fényárban 
úszó mecseki Tv torony. Alkuképes ár: 
16,9 MFt. Telefon: 06/70/568-8852
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Pellérdi szőlőhegyen eladó egy 980 nm-es 
telek tele szőlővel, gyümölcsfákkal, 
rajta egy 42 nm-es házzal. A tetőtér 
beépíthető, a szomszédban már családi 
házak vannak. Villany a házban, a 
vízellátás jelenleg ciszternáról megoldott. 
Iár: 9 MFt. Telefon: 06/30/237-5932

BÉREL-KIAD
Külföldi cég részére kiadó ingatlant 
keresek. Minden megoldás érdekel. 
Telefon: 06/70/318-4000
Kiadó ingatlant keresek. Minden 
megoldás érdekel. Telefon: 06/70/318-4000
Irodának kiadó egy 12 nm-es, II. 
emeleti helyiség wc/mosdóval a Színház 
térnél. Bérleti díj rezsivel: 45.000 Ft/
hó. Telefon: 06/30/237-5932
Pécs-belvárosában, közgázkar, jogikar 
közelében 2 szobás lakás kiadó 1 vagy 2 
személy részére. Telefon: 06/30/719-1603
Keresek olyan egyedül álló személyt, 
aki tudna adni egy szobát, ha szükséges 
házi munkába tudok segíteni. Hosszú 
távra, bárhol. Telefon: 06/20/358-4377
Pécsen, a Wass Albert úton külön 
bejáratú, összkomfortos, bútorozott, 
gázfűtéses szoba, konyha, fürdő albérletbe 
kiadó. Egy dolgozó személy részére. Előtte 
személyes elbeszélgetés. Ár: 53 EFt 
rezsivel. Telefon: 06/70/236-2877
Pécsi bőrgyár területén raktár kiadó, 
200-600 nm-ig. Telefon: 06/20/521-8000
Igényesnek szoba kiadó saját 
fürdőszobával. Telefon: 06/70/261-3405
Belvárosi, kétszobás lakás diáklányoknak, 
dolgozó nőknek kiadó. Ár: 70 EFt/hó. 
Telefon: 06/30/307-9188
Pécsi, összkomfortos, bútorozott lakás 
kiadó. Telefon: 06/20/356-9930

OKTATÁS
Matematikából oktatást, érettségi 
felkészítést vállalok Pécs-Belvárosban 
vagy online sokéves gyakorlattal. Ár: 2500 
Ft/55 perc. Telefon: 06/30/477-8992
Angolból és németből beszédcentrikus 
oktatást, érettségi felkészítést vállalok 
Pécs-Belvárosban vagy online. Ár: 2500 
Ft/55 perc. Telefon: 06/30/477-8992
Szakács, Cukrász, Bolti eladó, Boltvezető, 
Vendéglátásszervező, Vendéglátó 
üzletvezető, Aranykalászos gazda OKJ 
tanfolyam (Utolsó OKJ-s tanfolyamok)! 
Telefon: 06/70/420-7001 www.minervakft.hu 
(E-000909/2014/A001-A011)

TÁRS
79 éves, rendezett körülmények 
közt élő, magányos hölgy keresek 
társat, aki szintén egyedül élő és nem 
dohányzik. Telefon: 06/70/395-7479
Független, nem dohányzó 
férfitársat keresek, 70 év körül. 
Telefon: 06/20/920-5003

50-es, csinos hölgy ismerkedne 53-59 év 
körüli, független, életvidám, káros 
szenvedélymentes, rendezett 
hátterű férfivel, komoly kapcsolatra. 
Telefon: 06/70/942-9548
76 éves, 180 cm, 79 kg, Pécsett kis 
családi házban élő férfi keresi párját 
nem dohányzó hölgy személyében. 
Levelet várom a Tüke irodába, „Pécsi 
Tüke” jeligére, Széchenyi tér 1. sz.
50% Vénusz társközvetítő. Pécs, Citrom 
u. 2-6. I. em. 5. Telefon: 06/20/287-0135
69 éves, 170 cm magas férfi, korban 
hozzá illő hölggyel ismerkedne. 
Válaszokat a Tüke irodába, Széchenyi 
tér 1. sz. „Füge” jeligére kérem.
Barátnőmet keresem 51/180 
férfi. Telefon: 06/30/273-3688

ÁLLÁS
Nyílászárók beépítésére munkatársat 
keresünk. Gyakorlattal rendelkezők 
előnyben. Telefon: 06/70/638-6402
Pécsi éttermünkbe felszolgálót 
felveszünk. Telefon: 06/20/231-2844

Segédmunka, komplett brigáddal,
munkások bérbeadása. 06/30/750-7536

Sofőrállás. Felvennénk hivatásos 
jogosítvánnyal rendelkező sofőrt. Pécsi 
munkavégzés. Akár azonnali belépés is 
lehetséges. Telefon: 06/20/521-8000
Szakképzett ápolónő havi 2 hét éjszakás 
műszakot vállal Pécs – Belváros – 
Mecsek. Telefon: 06/30/719-1603

SZOLGÁLTATÁS
Szobafestés, mázolás, tapétázás 
fóliázással, bútormozgatással, 
takarítással igény szerint. Precíz 
munka, reális áron. Nyugdíjasoknak 
kedvezmény. Telefon: 06/20/540-9498
Veszélyes és bármilyen fa kivágása 
garanciával, alpintechnikával. Szállítás, 
fabeszámítás lehetséges. Telefon: 
06/20/339-3645, 72/213-056

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

Lakásszerviz, wc-tartályok, vízcsapok, 
mosdók, munkalapok, zárak javítása, 
cseréje. Telefon: 72/310-671, 
06/30/562-7756
Asztalosmunkák: készítés, javítás, 
zárcsere. Telefon: 72/820-131, 
06/20/574-9168
Festés-mázolás korrekt áron. Telefon: 
72/820-131, 06/30/697-2416
Redőnyjavítás garanciával. 
Telefon: 06/30/503-3431
Vízvezeték-szerelés, villamos javítások, 
biztosító ügyintézéssel, csőrepedések 
javítása. Telefon: 06/70/774-1140

Redőny/szúnyogháló akció! 20-40% 
kedvezménnyel! Hőszigetelt/elektromos 
redőny, reluxa, szalagfüggöny, rovarháló, 
napellenző, harmonikaajtó gyártása/
szerelése/javítása. Nyugdíjasoknak 
kedvezmények! Telefon: 06/30/503-3431
Veszélyes fák és minden más fák 
kivágása, gallyazása garantált minőségben. 
Lombhulladék-elszállítás és fa beszámítás 
lehetséges. Telefon: 06/30/221-9993

CSERÉPFELVONÓ KIADÓ.
06/70/211-9896

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
D-roll. 30-50% kedvezménnyel. Új 
műanyag és alumínium redőnyök, 
nyílászárók, szúnyoghálók, reluxa, 
napellenzők, garázskapuk, árnyékolók 
beszerelése, javítás és motororizálása. 
Nyugdíjasok további kedvezmény! 
D-roll.hu Telefon: 06/30/295-6555

Lakásfelújítás, kőművesmunka, 
hidegburkolás, 

szobafestés+mázolás.
06/30/900-3250

Molnár ablak! Műanyag nyílászárók, 6-7 
légkamrával és 2-3 rétegű üvegezéssel, 
acélajtók, redőnyök, szúnyoghálók 
forgalmazása, beépítése, javítása. Augusztus 
31-ig, akár 20% kedvezmény! Folyamatos 
akcióval! www.molnarablak.109.hu 
Telefon: 06/70/638-6402
Fakivágás, veszélyes is, fűnyírás. 
Telefon: 06/70/508-3308
Veszélyes fák szakszerű kivágása, 
alpintechnikával, garanciával, 
koronázása, fa beszámítsa, hulladék 
elszállítással. Telefon: 06/70/500-7033
Sövénynyírás, fűnyírás, kaszálás, 
metszés, permetezés, fakivágás, bozótirtás, 
elhanyagolt telkek, kertek teljes körű 
rendbetétele. Telefon: 06/70/500-7033
Festés-mázolás, tapétázás, 
homlokzatfestés, lépcsőházak 
festése közületeknek is, garanciával. 
Telefon: 06/20/962-1718
Kádfelújítás. Telefon: 06/70/548-9372
Kisebb kőművesmunkákat, betonozást, 
vakolást (szárító vakolás), fürdőszoba 
csempézését, lapozást vállalok, 
anyagosan is. Telefon: 06/20/520-8421
Kályhás! Vas, cserépkályha, 
kandalló munkák, vízteres is. 
Telefon: 06/70/259-7618
Kerítésépítés, térkő, homlokzati 
hőszigetelés, gipszkarton, hideg, meleg 
burkolás. Telefon: 06/30/430-0122

Üvegezés, pótgittelés. Telefon: 
06/30/908-0265
Szobafestést, mázolást, bútormozgatással, 
fóliázással, takarítással, korrekt áron 
vállalok. Telefon: 06/70/625-6592
Bádogos munkát garanciával 
vállalok. Telefon: 06/30/341-3165
Hátmasszázs Kertvárosban. 
Telefon: 06/30/689-9397
Kőművesmunkát garanciával 
vállalok. Telefon: 06/30/341-3165
Veszélyes favágás alpin technikával, 
fiatalító vágás, ritkítás, fagondozás. Teljes 
garanciával. Telefon: 06/30/977-1801
Dugulás-elhárítás, vízvezeték-szerelés, 
wc-, mosdó, mosogató, csaptelep javítások 
kiszállási díj nélkül. Szabó Sándor. 
Telefon: 72/444-073, 06/70/310-8435
Favágás alpintechnikával vagy 
emelőkosárral, cégeknek egyéb 
kosaras munkák. Várhelyi. 
Telefon: 06/20/371-7019

KÖNYVELÉS, ADÓBEVALLÁS
Elmaradt könyvelés pótlása, 

önellenőrzés. 06/20/9332-546

Homlokzati hőszigetelést, 
gipszkartonozást, tatarozást, bővítést 
vállalunk gyors határidővel, garanciával. 
Telefon: 06/70/679-1927
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
Villanyszerelés, hibaelhárítás. 
Telefon: 06/30/276-4137
Tetőjavítás, lakatosmunka, burkolás. 
Telefon: 06/70/774-1140
Bútor összeszerelést vállalok. 
Telefon: 06/30/393-0842
Csőtörés elhárítása, víz-, gáz-, 
fűtésszerelés, gázkészülék javítás. 
Telefon: 06/30/361-0449
Vízvezeték-szerelés, dugulás 
elhárítás. Telefon: 06/20/298-4206
Nagytakarítás. Telefon: 06/20/285-0957
Redőnyjavítás, faredőny, gurtni 
csere. Telefon: 06/30/859-8118
Fuvarozást vállalok. Telefon: 
06/20/805-5041
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Redőnyszerelés, faredőny-javítás, 
gurtnicsere. Telefon: 06/30/859-8118
Lomtalanítást és takarítást vállalok. 
Telefon: 06/20/805-5041

Fűnyírást, bozótirtást, sövénynyírást 
vállalok. Telefon: 06/30/171-7762
Takarítást, lomtalanítást vállalok. 
Telefon: 06/30/171-7762
Parkettacsiszolás, parkettázás, PVC-
padlózás. Telefon: 72/713-320, 
06/30/227-7427
Fodrász házhoz megy (Ildikó). 
Telefon: 06/70/582-0720
Takarítást, kárpittisztítást, 
udvarrendezést, lomelszállítást 
vállalok. Hívjon bizalommal! 
Telefon: 06/30/409-5150
Gyógypedikűr. Telefon: 06/70/321-5090
Kerítés, támfal, térkő, házak, 
melléképületek, lépcsők építése, 
lábazat fugázás, kocsi bejárok, 
pergolák, kézi földmunka, tetőátrakás, 
favágás, telektisztítás, egyéb fizikai 
munkák. Telefon: 06/20/488-3959
Bontás, kézi földmunka, kocsibejáró, 
fugázás. Telefon: 06/20/488-3959
Redőny, szúnyogháló, szalagfüggöny, 
új megrendelések, javítás, gurtni 
csere. Telefon: 06/70/324-5476
Eltartási szerződést kötnénk, megbízható 
pár. Telefon: 06/30/617-2003
Fürdőkád felújítás, kívánt színben, 
garanciával. Telefon: 06/30/259-7123
Gázkészülék-javítás. Telefon: 
06/30/253-9894
Költöztetés-fuvarozás. 
Telefon: 06/30/311-1500
Szobafestés, mázolás bútormozgatással, 
takarással, sajátkezű munkavégzés, 
díjmentes árajánlat. Telefon: 
72/425-618, 06/20/989-3906
Virágládák, kutyaházak készítését egyedi 
méretre vállalom. Telefon: 06/30/393-0842
Csőtörés elhárítása, víz-, gáz-, 
fűtésszerelés, gázkészülék javítás. 
Telefon: 06/30/361-0449
Fodrász házhoz megy. 
Telefon: 06/70/582-0720

Támfal, kerítés, térkő, lábazat fugázás, 
kocsibejáró, árok, rézsű képzés, 
mederlapozás, tetőátrakás, kézi 
földmunka, kerti tó építés (tisztítás), egyéb 
fizikai munka. Telefon: 06/20/488-3959
Építőipari szakemberek egy helyen! 
Kőműves, ács, festő munkák, 
víz, villanyszerelés, burkolások. 
Telefon: 06/30/125-4155

SZŐNYEGTISZTÍTÁS
rojtfehérítés, szegélyjavítás 

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

KÁRPITTISZTÍTÁS

Teljes körű lakásfelújítás és 
homlokzatszigetelés, gipszkartonozás, 
nyílászáró csere. Precíz munkavégzés 
elérhető áron, rövid határidővel, 
anyagbeszerzéssel, teljes lebonyolítással. 
Norbitech Kft. Telefon: 06/30/214-4307
Villanyszerelés. Telefon: 06/30/340-8824
Parkosítás, támfal, térkő, 
kerítés, veszélyes fák, kerti tavak, 
munkálatokat komplett brigáddal 
vállaljuk. Telefon: 06/30/750-7536
Burkolás, festés-mázolás, szigetelés, 
kőművesmunkák, parkettázás, 
utólagos falszigetelés, azonnali 
kezdéssel. Telefon: 06/70/785-3013
Kőművesmunkák, kisebb-nagyobb 
hőszigetelés, kartonozás, burkolás, 
ablakbeépítés azonnali kezdéssel. 
Telefon: 06/70/785-3013
Lomtalanítást és fuvarozást 
vállalok. Telefon: 06/20/805-5041
Redőny, gurtni csere, faredőny-
javítás. Telefon: 06/30/859-8118
Bútor összeszerelés és egyéb asztalos 
munkák. Telefon: 06/20/393-0842
Cipzárbevarrás, nadrág-, 
szoknyafelvarrás, egyéb. 
Telefon: 06/30/519-0885

VEGYES
A Tüzépesek baráti találkozójukat 
2021.09.04-én 14.00 órától tartják 
Pécs Felsősétatér. Kiosk
Jóslás, rontáslevétel, auraerősítés. 
M. Zsóka Pécs, Citrom u. 2-6. 
I. em. 5. Bejelentkezés előny. 
Telefon: 06/20/287-0135
Női hajat veszek! Le is vágom! Házhoz 
megyek! Telefon: 74/445-279

Kád, mosdókagyló, zuhanytálca 
felújítása, csempe-, ajtó-, ablak-, 
kerítésfestés. Telefon: 06/30/294-0144
Bontott faanyag ingyen elvihető. 
Telefon: 06/20/551-5584
A nyugdíjasok Horgász Egyesülete, 
értesíti tagjait, hogy éves közgyűlését 
2021.09.10-én 16.00 órakor tartja 
Pécsett, a Vasutas Művelődési Házban. 
Mindenkit szeretettel várunk.

ADÁS-VÉTEL

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

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

e-mail: info@pecsimutargygaleria.hu

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
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
Színesfémet, ócskavasat veszek, 
házhoz megyek, lomtalanítást 
vállalok. Telefon: 06/70/756-6120

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

Elektromos 35 cm szélességű fűnyíró 35 
EFt-ért eladó. Telefon: 06/30/440-5081

Dunyhát, párnát, régi vásznakat, 
szarvasagancsot, hagyatékot, 
pincétől padlásig vásárolok. 
Telefon: 06/70/582-3999
Gáztűzhely PB-és eladó. 
Telefon: 06/20/310-9556
Kanapé eladó. Telefon: 06/30/283-9118
Rossz automata mosógépet, 
régi kerékpárt keresek. 
Telefon: 06/30/982-8518

Zsolnay és Eozin, Herendi 
Arany, Ezüst felvásárlás

Smaragd Ékszerüzlet
Pécs, Hungária út 49. Tel.: 72/745-149

Régiségbolt feltöltéséhez vásárolunk 
dísztárgyakat, vitrin tárgyakat, figurális 
porcelánokat, szobrokat, falitányérokat, 
készleteket, retrotárgyakat, Zsolnay, 
Herendi gyűjteményeket, néprajzi 
tárgyakat, népviseleti ruhákat, kendőket, 
szoknyákat. Telefon: 06/30/608-3962

Vásárolok mindenféle 
papír régiséget, gyűjte-
ményt, kártyanaptárt, 
képeslapot, plakátot, 

képregényt, italos, üdí-
tős és egyéb címkéket, 

tárgyakat, retro játékokat, 
kártyát, vasút modelleket.

06/30/263-9677

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
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Színesfémet és ócskavasat veszek. 
Telefon: 06/20/805-5041
Babák, babaruhák és sok játék 
olcsón eladó. Telefon: 72/442-588
Könyvek, porcelán kerámiatárgyak és 
gyermekruhák olcsón eladók. 72/442-588
Ingyenes lomtalanítást vállalok 
pincétől a padlásig, régi porcelánokat, 
teljes hagyatékot magas áron 
felvásárolom, jó minőségű ruha 
is érdekel. Hívjon bizalommal. 
Klárika. Telefon 06/30/851-5421
Agancsokat, porcelánokat, motorokat, 
légpuskát vennék. Telefon: 06/30/658-3625

Hagyatékot, dunyhát, párnát, 
Zsolnay cuccokat veszek, könyveket. 
Telefon: 06/20/805-5041
Színesfémet és ócskavasat veszek. 
Telefon: 06/20/805-5041
Eladó Hajdú mosógép, egy 
ülőkanapé, csillár, cipős szekrény, 
dohányzóasztal. Telefon: 72/314-798
Bemer ágyat vennék, komplett 
felszereléssel. Telefon: 06/70/318-4000
Jó állapotú eladó francia márkájú 
babakocsi, fotelágy, különböző méretű 
függönyök. Telefon: 06/30/519-0885

A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1922. évi XXXIII. törvény hatálya 
alá tartozó munkáltatóknál működő szakszervezetek reprezentativitásának 
megállapításáról szóló 24/2011. (III.9.) Korm. Rendelet 9. § (2) bekezdése 
szerint a Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata területén reprezentatív 
szakszervezetek névsorát közzéteszem.

A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 6/A. §-a 
alapján Pécs Megyei jogú Város helyi szintű reprezentatív szakszervezetei 
az alábbiak:

1.  Pedagógusok Szakszervezete Baranya Megyei Szervezete
2. Bölcsődei Dolgozók Demokratikus Szakszervezete

Pécs, 2021. augusztus 24. dr. Lovász István

Közlemény

Állandó véradási lehetőség: Pécsi Regionális Vérellátó Központ (Pacsir-
ta 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
Szeptember 4-én 9.00–16.00 között retró véradásra várják a pécsieket  
a vérellátó központban (Pacsirta utca 3.).
A véradók adománya a betegek számára a gyógyulást, gyakran a túlélést, 
az életben maradást jelenti. Mindazok, akik  nem tartózkodnak megszo-
kott véradási helyszínük közelében, az ovsz.hu, a voroskereszt.hu, vagy a 
veradas.hu oldalon megtalálhatják a hozzájuk legközelebb lévő véradás 
helyszínét.  
A megyeszékhelyeken lévő intézetek többségében lehetőség van időpont-
foglalásra is, a várakozási idő csökkentése érdekében. 
Véradáshoz hozza magával a személyazonosító igazolványát, lakcím- és 
tb-kártyáját. 

Véradás augusztus 30. – szeptember 5.

Fedett jégcsarnokról 
tárgyalt a városvezetés
A Magyar Országos Korcsolyázó Szövetség (MOKSZ) elnöke, Kósa La-

jos Pécsett járt a napokban, és támogatásáról biztosította Péterffy 
Attila polgármestert abban a törekvésében, hogy fedett jégcsarnoka 
lehessen a városnak.

 l Szakács Miklós
Péterffy Attila Facebook-oldalán számolt be a találkozóról, amelyen részt 
vett Török Ottó sportberuházásokért felelős polgármesteri biztos (aki ko-
rábban már beszélt arról a PécsMa.hu-nak, hogy milyen tervei vannak a 
városnak jégpálya-ügyben), valamint Máté János, a PSN Zrt. vezérigazga-
tója is. A városvezetés célja az, hogy új, fedett jégpályája legyen a városnak, 
ami nem csak a téli időszakban, hanem egész évben a korcsolyázni vágyó 
pécsiek rendelkezésére álljon.

A megbeszélésen a felek az együttműködés szakmai 
koncepciójáról egyeztettek – derült ki a polgármester 

Facebook-posztjából. 

A cél az, hogy a MOKSZ által meghirdetett Hircsák-program keretében, 
állami forrásból épülhessen meg a fedett jégpálya. A koncepcionális ter-
vek elkészültek, most már csak a támogató kormánydöntésre van szükség, 
hogy elindulhasson a beruházás.

Egész évben lehetne látogatniEgész évben lehetne látogatni
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Bicsák Bence, a Pécsi Sport Non-
profit Zrt. triatlonosa számára 

még úgy is fantasztikus élmény volt 
a tokiói olimpia, hogy gyakorlatilag a 
verseny rajtjáig abban sem volt biz-
tos, el tud-e indulni egy rosszkor je-
lentkező térdsérülés miatt. Legyőzte 
azonban a fájdalmat, és hetedik he-
lyen végzett – tervei szerint azonban 
ez csak a kezdet.

 l Szakács Miklós
– A sérülten is kiváló eredménnyel 

záruló olimpia után most már a pi-
henésé a főszerep? Hiszen azért azt 
elmondhatjuk, hogy rájárt a rúd 
önre Tokió előtt.

– Nem volt egyszerű az olimpia előtti pár 
héttől idáig tartó időszak. Úgy indult, 
hogy Tokió előtt magaslati edzőtáborba 
mentünk, aminek a felénél jött a térdsé-
rülésem. Borzalmas volt, sosem fájt még 
ennyire semmim. Úgy kell elképzelni, 
hogy edzésen próbáltam a bringázás 
után egy ráfutást csinálni, de 50 métert 
is alig bírtam, nem, hogy tíz kilométert.
– Mindez nem sokkal az ötkarikás já-

tékok előtt. Hideg zuhany volt?
– Az. Nem szépítem, teljesen összetör-
tem. A legrosszabb az volt, hogy nem 
tudtuk, mi a baj. Nézegették a térdemet, 
vizsgálták, de nem derült ki, hogy mi 
okozza a problémát és csak fájt tovább. 
Úgy döntöttünk, maradok az edzőtá-
borban, hogy érvényesülni tudjon a 
magaslati hatás, így beáldoztuk az eset-
leges gyorsabb gyógyulás lehetőségét. 
Pár nappal a kezdés előtt mentem el a 
magyar olimpiai csapat orvosához, neki 
kellett kimondani a végső szót.

– Ezek szerint addigra csak javult 
valamit a helyzet, ha megkapta az 
„engedélyt”.

– Az orvos azt mondta, szerinte rajt-
hoz tudok állni. Aminek persze örül-
tem, ugyanakkor még a verseny előtt 
egy-két nappal sem tudtam, hogyan is 
lesz ez. Az pedig nem nagyon segített 
a dolgon, hogy nem voltak éppen ide-
álisak az edzéslehetőségek. Most már 
el merem mondani, hogy a vizes edzé-
sekre átlógtam az úszók létesítményé-
be. Bringázni egy alig több mint egy 
kilométeres körön tudtunk csak, azt is 
általában kora reggel, mert akkor még 
nem volt olyan nagy a forgalom. Futni 
csupán egy füves focipályán lehetett.
– Nem volt ez lehangoló?
– Az igazat megvallva, így utólag még 
jó is volt, mert a füvön nem fájt annyi-
ra a lábam, akkor betonon gyakorlati-
lag nem is tudtam volna futni.
– Mennyit vett el a teljesítményéből 

ez a makacs térdfájás?
– Őszintén szólva most úgy gondo-
lom, hogy semennyit. Érdekes, de a 
verseny közben egyáltalán nem fájt. 
Bár mások mondták, hogy a futásom 
elején látszott, hogy nem a megszo-
kott a mozgásom, de én tényleg nem 
éreztem semmit. Pedig igazából ak-
kor már egy hónapja, kis túlzással fo-
lyamatosan fájdalomcsillapítót kellett 
szednem, és a versenyem előttig nem 
igazán éreztem a jótékony hatását. 
Úgy tűnik azonban, annyira sikerült 
átszellemülnöm, hogy ki tudtam zár-
ni a sérülésemet.
– Ezt a hetedik helyet aláírta volna 

előre?

– Ha az első hat hely valamelyikét 
ajánlják előzetesen, azt biztosan! Egy 
ilyen szezon után azonban, ez a hete-
dik hely is fantasztikus. Nekem ez volt 
az első olyan szezonom, amikor igazán 
sokat edzettem. Ez a teljesítményemen 
is meglátszott, de inkább negatív érte-
lemben. Viszont idén rengeteget tanul-
tam arról, hogyan tudok jobb verseny-
zővé válni. Meg, hát azért valljuk be, 
a legtöbben sosem gondolták volna, 
hogy valaha a világ élmezőnyében tu-
dok majd szerepelni.
– Hogyhogy?
– Nézzenek rám! (nevet – a szerk.) 
Mindig is ilyen kis nyüzüge, vékony-
ka kisgyerek kinézetem volt. Hiába 
vagyok most már 25-26 éves, aki nem 
ismer, a nemzetközi versenyeken is 
sokszor egy tízessel kevesebbnek gon-
dol. Mondjuk úgy, hogy nem volt be-
lém kódolva a nagy eredmény. Meg 
teljesen máshogy is készülök, mint a 
nemzetközi elit. Sokkal mezeibben.
– Mezeibben? Ez mit jelent?
– Nekem nincs olyan, hogy fél évre 
előre leírt edzésterv, meg nincsenek 
havonta laborvizsgálatok. És szintén 
különbözöm abban a többiektől, hogy 
én kifejezetten szeretek egyedül ké-
szülni. Az edzőm is inkább egy igazi 
pedagógus. Nem tudományos alapon 
állítjuk össze a felkészülést, hanem 
a saját tapasztalatainkra támaszkod-
va. Ő is tudja rólam már, hogy mikor 
mire van szükségem. És nem hazudok, 
én magam raktam össze például azt, 
hogyan kell jól lefutni egy versenyen 
azt a tíz kilométert. Nem más mondta 
meg. Lehet, hogy ez egy kicsit különu-

tas módszer, de szerintem épp ennek 
köszönhető, hogy rá tudtam cáfolni 
azokra a feltételezésekre, hogy én nem 
lehetek sikeres triatlonos.
– Ráadásul még nagyon fiatal, egy-

két olimpia biztosan lehet önben. 
Tervez már ennyire előre?

– Igazából a noteszomba 2032-t, Birs-
bane-t is bevéstem már. Mert miért 
ne? Most is van 38 éves versenyző, aki 
Tokióba éremesélyesként érkezett. És 
bár jócskán akadnak nálam fiatalab-
bak a mezőnyben, az biztos, hogy ver-
senyévekből mindenkiben több van 
már, mint bennem.
– Csak előtte rendbe kellene tenni a 

térdét. Hogy áll most a dolog?
– Nincs azzal semmi baj. Illetve persze 
fáj most is. De nekem meggyőződé-
sem, hogy nincs semmi baja a térdem-
nek, csak valami elállítódott benne ki-
csit. Októberben verseny lesz, az már 
a következő szezonhoz tartozik, úgy-
hogy addig rendbe kell tennem. Hi-
szen az bizony szükséges ahhoz, hogy 
a jövő évi vb-n a top 6-ban lehessek. 
Addig meg legalább pihenek kicsit.
– Valóban pihenés volt?
– Volt grillparti, túrázás, vitorlázás. 
Meg azért egy kicsit úsztam is már a 
napokban.
– Ezek szerint az aktív kikapcsolódás 

jöhet csak szóba?
– Az az igazság, hogy én nem bírom 
ki mozgás nélkül. Nagyon szeretek 
például fifázni, de most mégsem ját-
szottam. Nem tudok én annyit ülni. 
Amikor kemény edzések között kell 
egy kis pihenő, akkor jó, de így nem.
– Megérte ez a sok fájdalom, szenve-

dés?
– Nem is kérdés. Minden sportoló 
arról álmodik, hogy egy olimpián sze-
repelhessen, lehetőleg minél jobban. 
Nekem ez sikerült. De nem fogok ha-
zudni, ennél még sokkal többet, job-
bat is akarok. Nyugodtan leírhatja, a 
célom az, hogy egyszer a Himnusz is 
nekem szóljon egy olimpián.

Bicsák Bence: sokkal mezeibben készülök, mint a nemzetközi elit

A fiatal sportoló célja, hogy egyszer neki szóljon a Himnusz egy olimpiánA fiatal sportoló célja, hogy egyszer neki szóljon a Himnusz egy olimpián
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