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Karácsonyi fohász
Szép Karácsony este, ha leszáll a földre,
Szórjál Uram békét nyugtalan népedre. 
Szemünkről szárítsd fel a keserű könnyet, 
Szívünkből űzd el a bénító félelmet.
Ne engedd naggyá nőni a vadságot,
Szelídítsd magadhoz az egész világot.
Javítsd meg, kérünk foltossá lett lelkünk 
Becsületesség csillaga ragyogjon felettünk. 
Hogy nyugalomba jusson zaklatott életünk.
A világon mindenki felé nyújthassuk kezünk, 
Kérünk Uram add ezt meg nekünk!

(80 éves ember könyörgése)

Autóbuszt hozott a Mikulás 
a pécsváradi gyerekeknek

Szépen szakadó hóesésben, a Kodolányi János Általános 
Iskola Kossuth utcai épületének udvarán kedves ünnep
ség keretében vehették birtokba a gyerekek a 19 szemé
lyes Volkswagen autóbuszt december 6-án délelőtt.

Lőrinczi A lbertné  iskola- 
igazgató köszöntötte az isko
la tanulóit, tanárait, a szülői 
munkaközösség vezetőit. Kü
lön is Bokor Bélát, a Baranya 
Megyei Önkormányzat Köz

gyűlésének alelnökét, a Bara
nya Közoktatásáért Közala
pítvány Kuratóriumának el
nökét -  a baranyai civil szer
vezetek képviselőjét - ,  Zsáli 
Jánost, városunk polgármes

terét és Martonfa polgármes
terét, Marcsó Zoltánt, a meg
jelent képviselőket, in téz
ményvezetőket.

Az alsó tagozatos gyerekek 
rövid Mikulás-műsorral üdvö
zölték a vendégeket.

Bokor Béla beszédében örö
mének adott hangot, hogy le
hetősége van ismét együtt ün
nepelni a pécsváradiakkal. El

mondta a gyerekeknek, hogy 
ők is sokat tettek a busz ide- 
kerüléséért. A  döntéshozók 
régóta ismerik a pécsvára- 
diakat, tudják, mennyire sze
retik városukat, milyen sokat 
tesznek azért, hogy Pécsvárad 
jó híre messze eljusson. Kérte 
a gyerekeket, hogy kövessék a 
példát és használják sokszor jó 
cél érdekében az autóbuszt, le
gyen a tartalmas és hasznos is
kolai programok megvalósítá
sának eszköze. Ugyanakkor 
reményét fejezte ki, hogy az is
kolán kívül, a városban a kul
túrát, a művelődést, a sportot 
is szolgálja ez a busz. És azo
kat a kistelepüléseket, akik kö
zösen pályáztak az iskolával és 
az önkormányzattal. (Zengő- 
várkony, M artonfa, Apát- 
varasd.)

Zsáli János beszédében 
hangsúlyozta, hogy az önkor
mányzat a képviselő-testület
tel együtt jól döntött, amikor 
támogatta ezt a pályázatot, és 
az általános iskolával közösen 
elkészítette azt. Mindig is ki
emelt feladatának tekintette 
és különös figyelmet fordítot
tak a gyermekekre és az idős 
emberek életkörülményeinek, 
az élet minőségének javításá
ra. Biztos benne, hogy a most 
átadott autóbusz mindenkinek 
jó szolgálatot tesz majd. Titkot 
is súgott a gyermekeknek: „ne 
mondjátok el a nagymamáknak

Folytatás a 9. oldalon
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Áldott, békés karácsonyi ünnepeket és 
nagyon boldog, eredményekben gazdag 
új  évet kíván minden kedves olvasónak 
Pécs várad Város Önk ormányzata és a 
szerkesztőség!
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Ö N K O R M Á N Y Z A T I  H ÍR EK
Pécsvárad város képviselő
testülete 9/2001. (XI l . l .) 
számú rendelete a helyi 
adókról szóló 12/1991. számú 
rendelet módosításáról és a 
módosításokkal egységes 
szerkezetbe foglalásáról

A képviseló'-testület a helyi 
önkormányzatokról szóló 1990. 
évi LXV. törvény 16. § (1) be
kezdésében biztosított jogköré
ben eljárva, a helyi adókról 
szóló többször módosított 1990. 
évi C. törvény 1. §-ának (1) be
kezdésében kapott felhatalma
zás alapján a helyi adókról szó
ló módosított 12/1991. számú 
rendeletét módosítja és a mó
dosítások átvezetése után egy
séges szerkezetbe foglalja az 
alábbiak szerint:

1. §. Pécsvárad Város Kép- 
viselő-testülete 2002. január 1. 
napjától illetékességi területé
re az alábbi adókat vezeti be:

a) magánszemélyek kom
munális adója
b) vállalkozók kommunális 
adója
d) idegenforgalmi adó
e) iparűzési adó

2. §. (1) Magánszemélyek 
kommunális adója terheli a 
belterületi utcasorban, vala
mint az utcaszerűen beépített 
egyéb lakóterületen lévő', ma
gánszemélyek tulajdonában 
álló, továbbá üdülőépületeket 
(hétvégi házakat) és üdülőtel
keket, valamint nem magán- 
személy tulajdonában álló la
kás bérleti jogával rendelkező 
bérlőket. (Atv. 24,§.)

(2) Az adó évi összege:
a) lakástulajdon és lakásbér

let után
aa) egyszobás lakásnál

5500 Ft
ab) kétszobás lakásnál

7000 Ft
ac) három- és többszobás

lakásnál 8000 Ft
b) Üdülő (hétvégi ház) és 

üdülőtelek után
ba) a Dombay-tónál és a 

felette levő, aszfaltos úttal 
ellátott területen: 8000 Ft 
egyéb területen: 5500 Ft 3

(3) Egyedülálló személy la
kástulajdona és lakásbérlete

után az adó évi összege — a 3. 
§. (4) bekezdés a) pontjától el
térően

a) egyszobás lakásnál
5000 Ft

b) kétszobás lakásnál
6000 Ft

c) három- és többszobás
lakásnál 6500 Ft

3. §. (1) Vállalkozók kom
munális adója terheli a vál
lalkozót (Atv. 27.§.), akinek 
akár a székhelye, akár telep
helye (részlege) az ön kor
mányzat illetékességi terüle
tén van.

(2) E rendelet alkalmazásá
ban vállalkozó, és így a kom
munális adó alanya
-  az a magánszemély, aki bel

földön, saját nevében és koc
kázatára, haszonszerzés cél
jából üzletszerű gazdasági 
tevékenységet végez és vál
lalkozói igazolvánnyal (ipa
rigazolvánnyal, működési 
engedéllyel) rendelkezik, 
továbbá, akinek tevékeny
ségét a magánvállalkozá
sokról szóló törvény annak 
minősíti;

-  jogi személyiségű és a jogi 
személyiség nélküli vállal
kozói tevékenységet végző 
gazdálkodó szervezetek;

-  ügyvédi, közjegyzői és jogta
nácsosi irodák, valamint la
kásszövetkezetek.

(3) A  vállalkozói kommuná
lis adó alapja az önkormány
zat illetékességi területén fog
lalkoztatottak (tulajdonos, al
kalmazott, tag stb.) korrigált 
átlagos statisztikai létszáma 
(Atv. 28. §.)

(4) Az adó évi összege 1500 
Ft/fő.

4. §. (1) Iparűzési adó alá 
esik az önkormányzat illeté
kességi területén végzett nye
reség, illetőleg jövedelemszer
zésre irányuló gazdasági, vál
lalkozói (iparűzési) tevékeny
ség (Atv. 35-36. §.)

(2) Az iparűzési adó alapja az 
értékesített termék, illetőleg 
végzett szolgáltatás éves net
tó árbevétele, csökkentve az 
eladott áruk beszerzési értéké
vel és az alvállalkozói teljesí
tések értékével, valamint az 
anyagköltséggel.

(3) Az adó évi összege a (2)

bekezdés szerint számított ár
bevétel után 2%.

(4) Az önkormányzat illeté
kességi területén ideiglenes 
(alkalmi) jelleggel végzett ipar
űzési tevékenység adója:
a) vásározó kiskereskedelem 

esetén az első napra 4500 
Ft, minden további napon 
1700 Ft, mozgóárusítás ese
tén 550 Ft/nap,

b) ideiglenes jelleggel végzett 
iparűzési tevékenység ese
tén az adóátalány naptári 
naponként 4500 Ft.

5. § (1) Idegenforgalmi adó
kötelezettség terheli azt a 18 
év feletti magánszemélyt, aki 
nem állandó lakosként egy 
vendégéjszakát meghaladóan 
az önkormányzat területén 
levő kereskedelmi, vagy fizető
vendéglátó szálláshelyen, illet
ve időszakosan vendéget foga
dó szálláson legalább egy ven
dégéjszakát eltölt.

(2) Az adó mértéke szemé
lyenként és naponta, vendég- 
éjszakánként 100 Ft.

6. §. (1) A képviselő-testület 
azt az adóalanyt, aki helyben 
működő sport- vagy kultúregye- 
sület (csoport) részére pénzbeli 
támogatást nyújt, kedvezmény
ben részesíti. A kedvezmény a 
támogatás 50%-a.

(2) A  képviselő-testület a 
helyi iparűzési és a vállalkozói 
kommunális adóra három évig 
terjedő, 50%-os kedvezményt 
ad a legalább 10 fő új munka
helyet biztosító vállalkozás 
számára. A kedvezmény meg
szűnik tárgyév január 1-jével, 
ha a létszám a kedvezményre 
jogosító mérték alá csökken.

(3) Annak a kezdő vállalko
zónak, aki az önkormányzat 
közigazgatási területén tárgy
év január 1-jén kezdte meg 
vállalkozását, ötmillió Ft alatti 
nettó árbevétele után a képvi
selő-testület három évre szóló
an teljes adómentességet ad az 
iparűzési adó megfizetése alól. 
E bekezdés értelmezésében 
kezdő vállalkozó az új telephe
lyet létesítő vállalkozó is. Nem 
minősül kezdő vállalkozásnak 
az összevonással, szétválással 
és átalakulással létrejött vál
lalkozás.

(4) Az (l)-(2 ) bekezdésben 
meghatározott kedvezmények

mértéke együttesen nem ha
ladhatja meg a fizetendő adó 
50%-át.

7. §. Jelen rendeletben nem 
szabályozott kérdésekben 
(adókötelezettség keletkezése, 
az adó alanya, a mentességek, 
kedvezmények, adóelőleg fize
tés, önadózás stb.) az adótör
vény, valamint az adózás rend
jéről szóló 1990. évi XCI. tör
vény rendelkezései az irány
adóak.

8. §. Ez a rendelet 2001. de
cember 1-jén lép hatályba, ren
delkezéseit 2002. január 1-jétől 
kell alkalmazni.

Pécsvárad város képviselő
testülete 10/2001. (XII.I.) 
számú rendelete a lakások 
bérének megállapításáról és a 
lakbér megfizetésének 
támogatásáról szóló 4/1992. 
számú rendelete módosításá
ról és egységes szerkezetbe 
foglalásáról

1. §. (1) A képviselő-testület 
az árak megállapításáról szó
ló 1990. évi LXXXVII. törvény 
felhatalmazása alapján Pécs
várad közigazgatási területén 
lévő és az önkormányzat tulaj
donában álló lakások havi lak
bér mértékét a lakások alap
területe és minősége (komfort- 
fokozata) után az alábbiak sze
rint állapítja meg:

a) összkomfortos lakás ese
tében 215 Ft/m2b) komfortos 
lakás esetében 160 Ft/m2 c) fél- 
komfortos lakás esetében 135 
Ft/m2 d) komfort nélküli lakás 
esetében 110 Ft/m2. Az önkor
mányzati lakásoknál a havi 
lakbér mértéke az intézményi 
épületben lévő lakások, továb
bá a műszakilag gyenge álla
gú (vizes, felújításra szoruló, 
stb.) épületben lévő lakások 
esetében 20%-kal csökkenten
dő, de a megállapítandó lakbér 
nem lehet kevesebb az adott 
lakás után e rendelet hatály
ba lépése előtt fizetett (megál
lapított) korábbi lakbér össze
génél.

2. §. (1) Az önkormányzati 
lakások bérlői részére az a)-b) 
pontokban írt feltételek szerint 
lakbértámogatást kell nyújta
ni.
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a) Ha a családban az egy főre 

jutó havi nettó jövedelem nem 
éri el az öregségi nyugdíjmini
mum összegét, akkor a lakbér- 
támogatás a lakbér 40%-a;

b) Ha a családban az egy főre 
jutó havi nettó jövedelem nem 
éri el az öregségi nyugdíjmini
mum másfélszeresének össze
gét, akkor a lakbértámogatás 
a lakbér 20%-a.

3. §. Az egy főre jutó havi 
nettó jövedelem megállapítá
sára az előző év adatai alapján 
minden év március 15-ig kerül 
sor.

3. )Idősek otthona
Napi 1 000 Ft
Havi 30 000 Ft
Személyi térítési 
díj pótlék 500 Ft
Egyszeri hozzájárulás 
összege
— egyszemélyes elhelyezés
esetén 1 600 000 Ft
-  kétszemélyes elhelyezés
esetén 800 000 Ft

4. )Idősek klubja
Reggeli 129 Ft
Ebéd 270 Ft
Vacsora 151 Ft

5. )Házi segítségnyújtás
óradíja 320 Ft

4. §. A  havi nettó jövedelem 
kiszámításához a következő 
jövedelemforrásokat kell figye
lembe venni:
— személyi jövedelem alá eső 

valam ennyi rendszeres 
jövedelemét,

— bármely címen kapott nyug
díj, rendszeres segély vagy 
járadék,

— családi pótlék, háztartási 
pótlék, árvaellátás, gyer
mekgondozási segély, tar
tásdíj és hasonló rendszeres 
járandóság,

— bérbeadott helyiség utáni 
bér, földbér, más hasonló 
járandóság. A kifizetett tar
tásdíj a jövedelmet csökken
tő tényezőként veendő figye
lembe.

5. §. Az önkormányzati laká
sok bérének és a támogatások 
megállapítása a polgármester 
hatáskörébe tartozik.

6. §. E rendelet 2001. decem
ber 1-jén lép hatályba, rendel
kezéseit 2002. január 1-jétől 
kell alkalmazni.

Pécsvárad Város Képviselő
testülete 11/2001.(XII. I.) 
számú rendelete alapján a 
személyes szociális ellátáso
kért fizetendő térítési díjak 
2002. január I -jétől

l.)A  gyermekétkeztetési téríté
si díj napi összege 
Óvodai tízórai 38 Ft
Óvodai ebéd 123 Ft
Óvodai uzsonna 29 Ft
Általános iskolai 
napközi 240 Ft
Általános iskolai 
ebéd 165 Ft

2.) Gyermekétkeztetésnek nem 
minősülő élelmezés napi té
rítési díja: ebéd 270 Ft

Pécsvárad város képviselő
testülete 8/2001 .(XII. I .) 
számú rendelete az önkor
mányzati tulajdonú 
víziközműből szolgáltatott 
ivóvízért fizetendő díjról szóló 
11/1996. (XI.30.) számú 
rendelet módosításáról

1. §. Az önkormányzati tulaj
donú víziközműből szolgálta
tott ivóvízért fizetendő díjról 
szóló 11/1996. (XI. 30.) számú 
rendelet 1. §-a helyébe az aláb
bi rendelkezés lép:

1. §.(1) A  képviselő-testület a 
Pécsvárad Víziközmű Kft. (to
vábbiakban: Szolgáltató) által 
üzemeltetett önkormányzati 
tulajdonú víziközműből szolgál
tatott ivóvízért fizetendő díjat 
(továbbiakban: vízdíj) az aláb
biak szerint állapítja meg:
a) Lakossági fogyasztók:

170 Ft/m3
b) Nem lakossági fogyasztók:

230 Ft/m3
(2) A csatornadíj: 115 Ft/m3
(3) A  díj az általános forgalmi 

adót nem tartalmazza.”
2. §. E rendelet 2001. decem

ber 1-jén lép hatályba, rendel
kezéseit 2002. január 1-jétől 
kell alkalmazni.

Dr. Fenyvesi János jegyző, 
Zsáli János polgármester

Év végi találkozók, 
baráti beszélgetések

Zsáli János polgármester az 
év végéhez közeledve, hagyo
mányosan fehér asztal mellett 
látja vendégül a városban élő, 
a városhoz kötődő művészeket, 
vállalkozókat, valamint lakos
sági fórum on a lakóhelyük 
iránt érdeklődő pécsváradi- 
akat.

November 20-én az amúgy 
sem nagyszám ú m eghívott

művészek közül mindössze 
hárman tudtak eljönni a talál
kozóra. (Freund János famű
ves, Lantos Miklós fotóművész, 
Szabó László szobrászművész.) 
Többen kimentették magukat, 
mert ugyanebben az időpont
ban Pécsen hasonló rendez
vényre kaptak meghívót. Eljöt
tek a beszélgetésre: Apaceller 
József, Baumann Mihály és dr. 
Bíró Ferenc képviselők.

Zsáli János az általános tá
jékoztató mellett hangsúlyoz
ta a kultúra, a művelődés te
rén végzett munkát, a közeljö
vő terveit. A  könyvtár emeleti 
helyiségeiben elrendezésre ke
rültek a képzőművészeti gyűj
temények. Sürgőssé válik a 
műemléki épület tetőszerke
zetének felújítása, erre pályá
zati pénzeket próbál szerezni 
az önkormányzata. Samu Géza 
Múzeum épületében megüre
sedő lakás helyén a következő 
évben akár alkotótábor is mű
ködhetne. A  várkert rendbeté
telének első üteme elkészült — 
tiszta, gondozott a park. Ebben 
a körben tervként megfogal
mazott szoborpark létesítésé
re a jövőben kell alkalmassá 
tenni. A felújított dombay-tavi 
ifjúsági tábor az új vizesblokk 
elkészülte után fogadhatja 
nyáron az alkotókat is.

A tervek között továbbra is 
szerepel a régi gyógyszertár 
épületében kialakítandó város
történeti múzeum. Elkezdő
dött a művelődési központ fel
újítása is.

Ismét fel kell újítani és kon
zerválni a Szenthárom ság 
szobrot.
— A hozzászólásokból röviden: 

a várkertbe tervezett szobor
parkot, időszaki kiállítást a 
vár falain belül, az udvarban 
is meg lehetne valósítani.

— A nyári alkotótábor szerve
zését, a meghívásokat idő
ben kell elkezdeni. A Bo- 
tond-féle elképzeléseket ne 
vessük el, de azok megvaló
sításáig is tennünk kell va
lamit.

-  A pusztuló gesztenyematu
zsálemeket mementóként, 
szoborparkként megmente
ni.

-  Januárban a Magyar Kultú
ra Napjához kapcsolódva 
nyíljék meg a művelődési 
házban egy fotókiállítás, 
melyen régi és mostani fel
vételeken mutatnák be a 
gesztenyést.

-  Valamikor állt egy 0-ás km- 
kő az I. világháborús emlék
műnél. Ennek újra elkészí
tését és elhelyezését szor
galmazták.

-  Felvetődött a rk. templom 
állapota.

-  A  Samu Géza Alapítvány 
Kuratóriumával kapcsolat- 
felvétel a múzeum épületé
nek további hasznosítása 
ügyében, (alkotóház)

November 22-én a vállalko
zók voltak a polgármester ven
dégei. Meghívást kaptak az 
egyéni és a társas vállalkozá
sok, a legnagyobb adófizetők, a 
top-lista első húsz helyezettje.

Zsáli János felsorolta, hogy 
mit sikerült a négyéves ciklus
ra vállalt feladatok közül meg
valósítania az önkormányzat
nak. Ezúttal csak címszavak
ban: intézményrendszer zavar
talan működését; az idegenfor
galmi vonzás növelése érdeké
ben: Dombay-tó és környéké
nek rendbetétele, a vár fűtésé
nek korszerűsítése; útépítés a 
tótól a gesztenyésig lakossági 
hozzájárulással; párhuzamo
san ivóvízvezeték kiépítésére 
is sor került.

Befejeződött a szennyvízhá
lózat bővítése, a telep átadása 
tavaszra várható.

Más: Az óvoda gázfűtésre 
tért át; elkészült az általános 
iskola tetőszigetelése, az alsó 
iskola cserépcseréje; a gondo
zási központban orvosi szoba 
és négy apartman került kiala
kításra. A művelődési házban 
új székek és a nagyterem fes
tése, a zeneiskola tetején a pa
lát lecserélték, szélesítették a 
Szent Gellért utcát, négy au
tóbusz-megálló került kialakí
tásra, a városba bejövő utak fo
lyamatos karbantartása, a te
mető rendbetétele is megtör
tént.

Zsáli János elmondta, hogy 
az eltelt három évben közel 
100 pályázatot adott be a vá
ros, az elnyert összegek meg
haladják a 900 milliót.

Hozzászólások:
Pallos József, a Pannon- 

pharma Gyógyszergyár igazga
tója gratulált a vár kezelési jogá
nak megszerzéséhez. Észrevéte
lezte a nyitva tartási, látogatha- 
tósági nehézségeket. Gondol-e a 
város a szobaszám bővítésére? 
A meglévők felújítása már na
gyon esedékes lenne. Konferen
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ciaturizmus fogadására fel tud- 
nak-e készülni?

Zsáli János válasza: A  keze
lői jog megszerzésével nagyobb 
a rálátás a működésre, jövőre 
szeretnénk a folyamatos nyit
va tartást biztosítani, minden 
pályázati lehetőséget igyek
szünk megragadni a vár fenn
tartásához, működtetéséhez, 
saját „intézményként” kezel
jük a várat

Benkő László a korm ány 
EU-kompatibilis szemétlerakó 
és -feldolgozó programjához 
kapcsolódóan kérdezte: szere- 
pel-e a tervben Pécsváradon 
bármilyen hulladéklerakat, 
mikor kezdődik meg a szelek
tív hulladékgyűjtés a háztar
tásokban?

Zs. L.: a szigorú nemzetközi 
szabályokhoz csatlakozni kell, 
januártól már nem lehetne sze
metet gyűjteni szeméttelepre 
(Magyarország haladékot ka
pott 2003-ig), Pécsváradon 
nem lesz környezetre veszélyes 
hulladéktároló. Az új EU-s kör
nyezetvédelmi törvények szi
gorú előírásainak megfelelően

2003-tól várhatóan évente 12 
ezer forint lesz a magánszemé
lyek kommunális adója háztar
tásonként.

Kresz Erika megkérdezte, 
hogy ez a mértékű adóemelés 
mennyi pluszbevételt jelen t 
majd a városnak éves szinten. 
A tisztességesen fizető vállalko
zókra ez ismét nagy terhet ró.

Zs. L.: A bevételi többlet vár
hatóan 3 millió forint lesz

Fuchs Gábor, ifjúsági polgár- 
mester: ipari park létrehozását 
tervezi a város? Milyen munka
helyteremtő tervei vannak a 
városnak, hogy az egyre na
gyobb számú, jól kvalifikált fi
atalok helyben maradását elő
segítse a jövőben?

Zs. L.: Ipartelepítésre van 
lehetőség, ami munkalehető
séget biztosít a fiataloknak.
2000. évi adatok alapján a vá
rosban 331 vállalkozás van 
(1999-ben 289 volt). A munka
helyeken 1340 fő dolgozik. A 
kezdő vállalkozások továbbra 
is 3 évig adókedvezményben 
részesülnek. A 2000-ben beval
lott 6,6 milliárd forint árbevé

tel után 28,7 millió forint volt 
a kivetett adó.

Végezetül a vállalkozók ed
digi 1,7%-os iparűzési adóját 
2%-ra emelte a testület. Zsáli 
János kérte a jelenlévők meg
értését, hiszen „higgyék el ezt 
a pénzt gyermekeikre, unoká
ikra fordítjuk.”

2001. évi TOP 20

Egyéni vá llalkozók
1. Gungl János; 2. Grubics 

M ártonné; 3. Schneiderné 
Hauszmann Adél; 4. Grubics 
Márton; 5. Kungl János; 6. 
Lépőid József; 7. Rückert Já
nos; 8. Bedő Ildikó; 9. Benkő 
László; 10. Kisztner György; 
11. ifj. M ártusz Antal; 12. 
Brém Ferenc; 13. Hering Lász
ló; 14. Ilijin Petár; 15. Dzson- 
gov Miklós; 16. Turnár György; 
17. Marján Zoltán; 18. Réger 
János; 19. Horváth Vince.

Társas vállalkozások
1. Pécsváradi AGROVER 

Rt.; 2. Pécsváradi ARANYCI- 
PÓ Kft.; 3. Kresz és Fiedler

Kft.; 4. Van Bokhoven Kft.; 5. 
Terra-Ungheria Kft.; 6. Schöl- 
ler-Budatej Bt.; 7. Pécsvárad- 
COOP Kft.; 8. MÓL Rt.; 9. OTP 
Bank Rt.; 10. KÖKA Kft.; 11. 
Quinter Plussz Kft.; 12. SAN- 
AT Bt.; 13. Kelet-Mecsek Rt.; 
14. Pécsváradi Építő és Kér. 
Kft.; 15. Magyar Posta Rt.; 16. 
Metallmas Kft.; 17. Westell 
Mobil Rt.; 18. Pannonpharma 
Kft.; 19. Expo-Service Bt.; 20. 
A-Beton Térkő Rt.

Lakossági fórum
„Van miről beszélnünk?!” 

címmel november 27-én lakos
sági fórumot tartott városunk 
polgármestere. Zsáli János is
mertette az elmúlt évek során 
e lvégzett önkorm ányzati 
munkákat, beruházásokat. A 
beszámoló után átadta a szót 
a jelenlevőknek, mondják el 
észrevételeiket, kérdéseiket. 
A  jelenlévők közül megkér
dezték, hogy a jövőben milyen 
buszjáratok haladnak át a vá
roson, beszéltek az ivóvízellá
tás jövőjéről, egyéni telekprob
lémáról.

szék készítésének kezdete. 
Lucázás, kotyolás: a legé
nyek megvarázsolták a tyú
kokat, hogy jól tojjanak, sze
rencsekívánó mondókákat 
mondtak. Tilos az asszonyi 
munka! Védekezés a boszor
kányok ellen.

December 21. TAMAS: disznó
ölő Tamás, a karácsonyi 
disznó levágásának napja 
(hájából eltettek egy dara
bot gyógyszernek).

December 24. ÁDÁM-ÉVA: ka
rácsonyfa állítása, böjtnap 
(vagy halat ettek), kántálók 
köszöntötték a háziakat, éj
féli mise a katolikusoknál.

December 25. KARÁCSONY: 
betlehemezés, regölés kez
dete.

December 26. ISTVÁN: regö
lés, betlehemezés, István- 
köszöntők

December 27. JÁNOS: János- 
köszöntések, borszentelés, 
betlehemezés, regölés.

Decem ber 29. APRÓSZEN 
TEK  egészségvarázsló-nap: 
vesszővel megkorbácsolták 
a lányokat, hogy szépek le
gyenek.

December 31. SZILVESZTER: 
óévbúcsúztató, jóslások, va
rázslások az új évre.

JANUÁR
(télhó, boldogasszony hava)

Január 1. ÚJÉV: újévköszön
tés, jóslások, varázslások.

Január 2. VÍZKERESZT: ka
rácsonyfa lebontása, víz
szentelés, háromkirályok- 
járás (verselés adományo
kért) a pap megszentelte a 
házakat gonoszűző vízzel és 
sóval, krétával az ajtó fölé 
írta : G+M +B (Gáspár, 
Menyhért, Boldizsár).

Január 22. VINCE: szőlősgaz
dák védőszentje. „Ha meg
csordul a Vince, tele lesz a 
pince” . Olvadás esetén jó 
bortermés lesz az új eszten
dőben.

Január 25. PÁL: Pál-fordulás 
-  télfordulás (bibliai ese
mény, mikor a sokistenhívő 
Saulus keresztény Paulussá 
vált).

Összeállította: 
Kárász Rózsa

Téli
ünnepkör
November 25. KATALIN: lá

nyok védó'szentje. Férjjóslá
sok, gyümölcsfaág virágoz- 
tatása. „Ha Katalin kopog, 
karácsony locsog.”

November 30. ANDRÁS: ez 
utáni vasárnap kezdó'dik 
Advent időszaka. Férjjóslá
sok, disznóvágások kezdete. 
A pásztorok összekötözték 
az ollót, hogy bekössék a far
kasok száját.

DECEMBER
(karácsony hava, télelő hó)

December 4. BORBÁLA: bá
nyászok és várak védó'szent
je. Ha az ekkor vízbe tett 
gyümölcsfaág kivirágzik ka
rácsonyra, akkor a lány ké
szülhet a férjhez menésre.

December 6. MIKLÓS: Miku
lás-járás, ajándékozás.

December 13. LUCA: a Luca-
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A Család és Közösség Alapítvány közleményei
Nemzetközi konferencia

A Család és Közösség Alapít
vány tagja annak a torontói 
székhelyű nemzetközi szerve
zetnek, amely közösségfejlesz
tési gyakorlaton alapuló szoci
ális, családsegítő' és gyermek- 
védelmi civil szervezeteket fog
ja össze. A  szervezet (IFS) ez 
év október 17—21. között Bécs- 
ben rendezte meg konferenci
áját.

Az alapítvány részéről dr. 
Varsányi Erika vett részt a 
rendezvényen, amelynek az 
ENSZ ajánlása alapján az ön
kéntes munka szerepe, jelentő- 
sége és feltétele volt a témája. 
Az előadások mellett a házi
gazda bécsi szervezők intenzív 
szakmai programot állítottak 
össze, amelynek során számos, 
a miénkhez hasonló feladatot 
ellátó szervezetet sikerült 
meglátogatni. A  részvevők kö
zött kialakult kapcsolatok a 
további együttműködést ala
pozták meg.

TÜDŐSZŰRÉS
A Baranya Megyei 
Tüdőgondozó Intézet 
szervezésében az alábbi
akban közöljük 
Pécsvárad város tüdőszű
rési órabeosztását.

2002. január
3- án, csütörtökön 13-16 órá

ig
4- én, pénteken 9-12 óráig
7- én, hétfőn 9 - 12 óráig
8- án, kedden 13-16 óráig
9- én, szerdán 9 - 12 óráig
10- én, csütörtökön 13-16 

óráig
I I -én, pénteken 9-12 óráig
14- én, hétfőn 9-12 óráig
15- én, kedden 13-16 óráig
16- án, szerdán 9-12 óráig
17- én, csütörtökön 13-16 

óráig
18- án, pénteken 9-12 óráig
21- én, hétfőn 9-12 óráig
22- én, kedden 13-16 óráig
23- án, szerdán 9 - 12 óráig
24- én, csütörtökön 13-16 

óráig
28- án, hétfőn 9-12 óráig
29- én, kedden 9-12 óráig
30- án, szerdán 9 - 12 óráig

Bővülő körzet
2001 novemberében a Csa

ládsegítő és Gyerm ekjóléti 
Szolgálat ellátási körzete to
vábbi településsel bővült, s 
Romonya kapcsolódásával 14- 
re nőtt az ellátandó települé
sek száma.

Szőnyegszövő-tanfolyam
Ebben a hónapban a Család- 

segítő és Gyermekjóléti Szolgá
lat és a Közösségfejlesztők 
Egyesülete közös szervezésé
ben új akció indul: munkanél
küli és/vagy gyerekeiket ott
hon nevelő anyák köréből 
olyan csoportot szerveznek, 
am elynek tagjai vállalják, 
hogy a foglalkoztatás új formá
jára készülnek fel. A  felkészü
lés jövő év január-februárjá
ban heti egy délelőtt történik, 
amelynek eredményeként sző
nyegszövésre társulnak a 
résztvevők egy közös műhely 
formájában. Pécsváradon kívül 
kistelepülésekről is jelentkez-

A „Játék az egész világ III. 
-  A fajátékok története” 
című kiállítás megnyitóját 
december 14-én tartották a 
Budapesti Történeti Múze
um Kiscelli Múzeumában.

A játékok történetét bemu
tató kiállítás és közművelődé
si programsorozat -  amelynek 
mottója: Gyere, játssz velünk 
a Múzeumban! -  ezúttal a fa
játékok történetének bemuta
tására vállalkozik. A kiállítás 
döntően XX. századi fajátéko
kat mutat be, de kiállítanak 
19. századi anyagot is. A  leg
régebbi típusok az érchegység 
esztergált, színezett állat- és 
emberfigurái.

A  tárlókban népi játékok, 
bababútorok, járművek, építő-, 
kirakó- és ügyességi játékok, 
zeneszerszámok láthatóak. A 
falakon bemutatják a XX. szá
zad eleji, fajátékokkal játszó 
gyerekeket és a mai játékter
vezők logikai játékterveit. „Az 
élő fától a fajátékig” fotósoro
zat szemlélteti a játékkészítés 
menetét.

tek érdeklődők, akik számára 
bevezető tájékoztatást követő
en december 5-én délelőtt 10 
órakor Berkesden, a művelődé
si házban tartottak szakmai 
előadást.

Beszámoló
November 23-ára minden 

település polgármesterének 
meghívót küldött az alapít
vány arra a találkozóra, amely
nek keretében a szolgálat ve
zetője beszámolt 2001. évi te
vékenységükről. A megjelent 
polgármesterek számára igye
keztek a szolgálat munkatár
sai, a kuratórium elnöke, va
lamint a szolgálathoz közvet
lenül kapcsolódó szakemberek 
érzékeltetni az ellátandó fel
adatok sokrétűségét, s a napi 
gyakorlat kérdéseit. Zsáli Já
nos, Stiefel Béláné, valamint 
Bodorkás István polgármeste
rek elfogadták a beszámolót, és 
megerősítették további együtt
működési szándékukat.

Az oratórium terének köze
pén nagy, színes kockákból fel
épített várban fajátékokkal 
játszhatnak a gyerekek. A me
sesarokban az erdő hangjai, 
dalok és mese szól, a lapozón 
idevágó szakirodalmat olvas
hatnak a téma iránt érdeklő
dők.

Külön teret szenteltek a mai 
fa já ték gyártás kü lönböző 
irányzatainak, a hagyom á
nyokat ápoló, a régi népi játé
kokat felelevenítő, az új for
mákkal kísérletező mesterek, 
népművészek, iparművészek 
munkáinak. Itt kapott helyet 
a városunkban élő és alkotó 
kézművesnek — Szabó István
nak — egyik munkája is. A 
klasszikus játékkészítés ha
gyományait a mai korszerű
séggel ötvöző mester kiállított 
játéka egy családi gazdaság 
emberekkel, állatokkal, jár
művekkel.

A kiállítás 2002. április 7- 
éig, családi hétvégékkel, ját
szóházi foglalkozásokkal, ka
rácsony és húsvét előtt kirako
dóvásárral várja látogatóit.

/
Ó vodai hírek

M ódszertani központ. A
Gesztenyés úti óvoda a 2001/ 
2002-es tanévtől módszertani 
központként működik. Novem
ber 20-ától folyamatosan, min
den hét keddjén zajlanak a to
vábbképzések, melyek során 
Baranya megye 20 német nem
zetiségi óvodáiból jelentkeztek 
óvodapedagógus kolleganők. 
Az akkreditált továbbképzés 
címe: „Egy személy, egy nyelv 
mint modell feltételei és lehe
tőségei a német nemzetiségi 
óvodákban”. A továbbképzése
ket tartó előadók a Nemzetisé
gi Etnikai Kisebbségi Hivatal 
német referense, a Tolna Me
gyei Humánszolgáltató Köz
pont nemzetiségi vezetője, Heil 
Helmut nemzetiségi tánckore
ográfus, a Bajai Eötvös József 
Főiskola Nemzetiségi Idegen
nyelvi Tanszékének tanára.

A résztvevők több alkalom
mal tekintenek meg bemutató 
foglalkozásokat az immár har
madik éve e modell szerint dol
gozó óvodai gyermekcsoport
ban. A  csoportban Till Judit és 
Kroh Adrienn óvodapedagógu
sok dolgoznak a fent nevezett 
program alapján.

Márton-napi műsor. Ebben 
a tanévben a Vár utcai óvoda 
adott helyet a Márton-napi 
rendezvénynek. November 9- 
én délután „töklámpásaink- 
kal” feldíszített udvarunkban 
nagycsoportosaink Márton- 
napi műsorral fogadták a ked
ves szülőket és vendégeket.

Majd kiosztottuk a gyere
keknek készített kis ajándéka
inkat (libaformákat és lampi
onokat), melyekkel felvonul
tunk a katolikus templomba, 
bevárva a Gesztenyés úti óvo
dásokat is, ahol a cserkész gye
rekek és az apát úr várt ben
nünket nagy-nagy szeretettel. 
Ok is a Márton-napi legendát 
dolgozták fel és adták elő a 
gyerekeknek és a kedves szü
lőknek. Ezután visszavonul
tunk a Vár utcai óvoda udva
rára a lampionjainkkal, ahol 
tábortüzet gyújtottunk, s meg
vendégeltünk mindenkit az 
Aranycipótól kapott péksüte
ményekkel.

Reméljük, mindenki számá
ra emlékezetes marad e nap.

Az óvoda dolgozói

A fajátékok története
Kiállítás pécsváradi alkotó részvételével
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Jubiláló iskolák
N ovem berben  két oktatási 
intézm ény is jub ileum i ün
nepségen  em lékezett m eg 
az alapítástól eltelt évtize
dekről.

35 éves a II. Béla 
Középiskola

A II. Béla Középiskola és Élel
miszeripari Szakiskola novem
ber 10-én ünnepelte fennállá
sának 35. évfordulóját.

Az egész napos program dél- 
eló'tt kezdó'dött a polgármeste
ri hivatal -  mely egykor a 
szakképző' iskola épülete volt 
-  zsúfolásig megtelt díszter
mében. Az ünnepségen megje
lentek az iskola nyugdíjasai, 
aktív tanárai és dolgozói, dr. 
Kékes Ferenc, a fenntartó Ba
ranya Megyei Önkormányzat 
elnöke, dr. Wekler Ferenc, az 
országgyűlés alelnöke, Zsáli 
János, Pécsvárad polgármes
tere, dr. Sárközi Ferenc, Ba
ranya megye rendó'r-főkapitá- 
nya, Zámbó Péter, a Pécsi Ha- 
táró'r Igazgatóság ezredese, 
valamint az iskola egyéb gaz
dasági-társadalmi kapcsolata
inak képviseló'i.

A gimnazista diákok színvo
nalas -  a képzési formákat, az 
oktatás jelentó'ségét, az el
hunyt tanárok emlékét, Pécs
várad szépségeit felidéző' -  mű
sorával kezdó'dött a megemlé
kezés. Ezután Papp Gyula 
igazgató ünnepi beszédében 
visszatekintett az elmúlt 35 
évre: az iskola alapítására, az 
ország gazdsági-társadalmi be
rendezkedésének m egfelelő 
oktatási stratégiákra.

Kiemelte az iskola életében 
jelentős szakmai fejlesztése
ket, hangsúlyozta a szűkebb és 
tágabb környezettel való kap
csolattartás jelentó'ségét, az 
eredményeket. Méltatta előd
jének, dr. Brezniczki József 
nyugalmazott igazgatónak az 
alapítástól 1992-ig végzett te
vékenységét. Beszédében az 
igazgató kitért arra a folya
matra is, hogy milyen okok mi
att váltott az iskola a mezőgaz
dasági (állattenyésztő, barom
fitenyésztő) képzésről az élel
miszeripari szakmák (húsfel
dolgozó, barom fifeldolgozó, 
sörgyártó, sütő) oktatására,

valamint röviden elmondta, 
hogy milyen tényezők indokol
ták a középiskolai képzés (gim
názium, szakközépiskola) be
vezetését.

Molnár Zsuzsa, az egyik iskolaalapító

Papp Gyula bemutatta a je
lenlegi iskolaprofilt is, mely 
egyrészt az érettségivel záruló 
gimnáziumi, illetve határren
dészeti szakközépiskolai kép
zés, másrészt a szakmai vizs
gával befejeződő élelmiszeripa
ri oktatás húsipari szakmun
kás, pék, valamint hús- és hen
tesáru eladó szakmákban. A 
szakiskola általános képzésre

is iskoláz be tanulókat. Ezután 
az igazgató megemlékezett az 
iskolát alapító pedagógusokról 
(dr. Brezniczki József, Heiner 
Tibor, Heiner Tiborné, Kovács 

Károly, Kovács Károly- 
né, Molnár Zsuzsa), az 
elhunytakról, a nyugdí
jas kollegákról s mind
azokról, akik hosszú 
éveken át munkálkod
tak és munkálkodnak 
ma is az iskoláért.

A fenntartó képvisele
tében dr. Kékes Ferenc 
az intézmény életében 
jelentős változásokról 
beszélt és gratulált az 
eredményekhez, majd a 
rimaszombati testvéris
kola pedagógusküldött
sége nevében Miroslav 
Martis igazgató méltat
ta a két iskola között ne
gyedszázada fennálló jó 
kapcsolatot.

Az ünnepi műsor kis 
szünet után a középisko

la főépületében folytatódott. 
Gimnazista tanulók verssel, 
prózával, drámarészlettel idéz
ték fel II. Béla király alakját, 
kötődését Pécsváradhoz. A mű
sort követően Papp Gyula és 
dr. Kékes Ferenc felavatták a 
névadó táblát -  a pécsváradi 
várat, II. Béla alakját és az is
kolát jelképező fehér márvány 
alapú bronz domborművet — az

25 éves a pécsváradi 
zeneiskola

Az iskola tantestülete és nö
vendékei gazdag rendezvény- 
sorozattal készültek az önálló
vá válás negyedszázados jubi
leumára.

Iskolatörténeti kiállítás nyí
lott a művelődési ház emeleti 
klubjában november 23-án. A 
megnyitón Dretzky Katalin, a 
művelődési központ igazgató
ja mondott beszédet, majd a 
zeneiskola tánccsoportjai ad
tak rövid műsort.

A  kiállításon böngészőnek 
számos kedves emlék, progra
mok, sikerek sokasága eleve
nedik meg a falakon. Hosszú 
idő telt el az első zongoratan
folyamtól, a tagiskolán keresz
tül az önállósodásig. Ugyan
csak évekig tartó költözködé-

Apaceller József az ajándékba kapott 
gesztenyetortával

sek során jutottak el a mai 
szép, minden igényt kielégítő 
zeneiskoláig.

A megnyitó előtt és után vi
deofilm-összeállítás mutatta

aulában. Ezután a vendégek 
megtekintették a 35 évről ké
szült iskolatörténeti kiállítást. 
Az igen gazdag anyagból ren
dezett tárlat fotókkal, rajzok
kal, grafikonokkal, tárgyakkal 
cikkekkel többek közt bemu
tatta a képzési formák módo
sulását, a tanulói, tanári, dol
gozói létszám változásait, a 
versenyeken elért eredménye
ket, a kollégiumi diákéletet, és 
kézbe lehetett venni az iskola 
pedagógusai által írt cikkeket, 
tanulmányokat, tankönyveket 
is.

A délben kezdődő állófoga
dás az intézménnyel kapcsolat
ban álló cégek termékeiből 
adott bőséges ízelítőt gasztro
nómiai finomságok sorával, s 
jó lehetőséget teremtett a rég 
látott barátokkal, kollégákkal 
való oldott beszélgetésre, a kö
zös emlékek felidézésére.

Az évforduló programját a 
szlovák  pedagógusokkal 
együtt töltött baráti vacsora
est zárta.

A  35. évforduló méltó meg
ünnepléséhez a legtöbbet tet
ték: Papp Gyula, Zakk Anna, 
Pálfai Erzsébet, Farkas Ru
dolf, Takács Sándorné, dr. 
Fenyvesi Jánosné, Fuchs Sán
dorné, Várkonyiné Horváth 
Piroska, Hock Norbert, dr. Fe
kete László, Gungl Lívia, Wal- 
ter Gyuláné, valamint a gim
názium 12/A és a 10/A osztály 
tanulói.

Zakk Anna

be az iskola életét. Ezt követő
en a Pécsváradi Ifjúsági Fúvós- 
zenekar Wagner József kar
nagy vezényletével nagysikerű 
hangversenyt adott. A klasszi
kus, a nemzetiségi és a modern 
slágerekből összeállított más
fél órás koncert végén állva 
tapsolt a színháztermet meg
töltő közönség. Óriási siker 
volt!

A következő héten került sor 
a növendékek ünnepi hangver
senyére. Zsáli János polgár- 
mester köszöntötte az ünnep
lőket, kiemelve a zeneiskolá
ban folyó magas színvonalú 
munka jelentőségét, a zenei 
együttesek szerepét városunk 
kulturális életében. Apaceller 
József zeneiskola-igazgató ün
nepi beszédében történeti át
tekintést adott az eltelt évtize
dekről. Virágcsokorral köszön
tötte Kardos Józsefnél, és Tóth
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Számos emlék elevenedik meg a falakon

Gézánét, az iskola volt igazga
tóit (egy csokrot felvittek Né- 
kám Paulette, az iskola alapí
tó sírjára).

Köszöntötte a jubilálókat 
Apáthy Árpád, a Pécsi Liszt 
Ferenc Zeneiskola igazgatója. 
Emléklapot és emlékplakettet 
adott át a zeneiskola igazgató
jának Nyúlni Zátonyi Zita, a 
Baranya Megyei Önkormány
zat Kulturális Bizottságának 
elnöke, majd az elsötétített te
remben Dretzky Katalin gyer- 
tyalángos tortával köszöntötte 
az ünnepeiteket. A város dísz
termében jó hangulatú foga
dással zárult az este.

Másnap a zeneiskolában 
folytatódott az ünnepségsoro
zat, a régi növendékek kon
certjével. Johann Gyula, Jo-

hann Attila, Ferencz Gábor, 
mindhárman tubások, vala
mint Lipics Viola hegedűn 
adott szép koncertet. A tuba

kvartettet kiegészítette Wag
ner József, aki tanára is volt a 
fiatalabbaknak. (Sajnos nem 
minden meghívott tudta elfo

gadni a meghívást, egyéb el
foglaltság miatt.)

Az est hangulatára jellemzó' 
volt, hogy a folytatás gondola
tát is felvetették, rendszere
sebbé lehetne tenni a régi nö
vendékek találkozóját.

Végezetül álljanak itt Bokor 
Béla vendégkönyvbe írt gondo
latai: „Szívből gratulálok, hogy 
a negyedszázados kiállítási 
anyag nemcsak az iskola telje
sítményeit, fontosabb esemé
nyeit dokumentálja, hanem 
erős érzelmi és tárgyi kelléke 
a helyi települési önazonosság
tudatnak. Köszönet és elisme
rés a pedagógusoknak, a mu
zsikusoknak az eddigi kiváló 
munkáért és a jövőt erősítő 
üzenetért.”

D. K.

K U L T U R Á L I S  A J Á N L Ó
Képek városunkról. A pol

gármesteri hivatal dísztermé
ben „Képek városunkról” cím
mel kiállítás nyílt november 
10-én. Az érdeklődők a város 
egykori és mai épületeiről, in
tézményeiről, műemlék épüle
teiről, vállalkozásairól, kultú
rájáról, művészeti együttesei
ről, kézművességéről, fonto
sabb eseményeiről, millenniu
mi rendezvényeiről láthatnak 
színes és fekete-fehér képeket, 
újságcikkeket, prospektusokat 
és egyéb dokumentumokat. 
Kiállították az eddig megjelent 
Pécsváradról szóló kiadványo
kat, képeslapokat és a millen
nium alkalmából megjelent 
kiadványokat, mint például a 
Pécsváradi Képeskönyvet, Mo
nográfiát, CD-lemezt. A kiállí
tás átfogó képet kíván adni 
arról, hogy mi történt az elmúlt 
évtizedekben Pécsváradon, 
mire lehetnek büszkék az itt 
élők. Megtekinthető munka
napokon 8-15 óráig.

„így mesélt a rajzszerszá
mom óvodás korom ban”
Ludányi Gergely (7 éves) raj
zaiból nyílik kiállítás a műve
lődési központ kiállítótermé
ben december 14-én, 16 órakor. 
Akiállítást megnyitja: Csizma
dia László grafikusművész. A 
kiállítás december 31-éig láto
gatható. „Ludányi Gergelynek 
hívnak, Dombóváron élek szü
leimmel és Eszter testvéremmel. 
N agyszüleim  pécsváradiak  
(Dédnagyapám dr. Csősz Gyu
la állatorvos volt). Most kezdem 
az elemi iskolát és elhoztam 
nektek néhányat azokból a raj

zokból, melyeket óvodás korom
ban készítettem. Fogadjátok 
szeretettel a képeket, és ha va
lami érdekeset találtok, mesél
jétek  magatokban tovább...” 
ajánlja rajzait Gergő.

Szilveszteri túra tizedik 
alkalommal. Ez évben decem
ber 30-án a Pécsváradi Várba
ráti Kör 10. alkalommal szerve
zi hagyományos téli túráját a 
Zengőre. Indulás a művelődési 
ház elől 9 órakor, csatlakozni le
het a Kossuth téren 9.15-kor. A 
csúcson a köszöntő mellé „csúcs
csokoládé” és pezsgő jár, majd a 
Szász-völgyben kellemes kör
nyezetben vadpörkölt, forralt 
bor és tea mellett, nótaszóval 
búcsúztatjuk az óévet. Jelentke
zési határidő: december 22. a 
művelődési házban, részvételi 
költség 500 Ft.

Karácsonyváró kézmű
vesvásár. A művelődési köz
pontban ismét megrendezzük 
helybeli és környékbeli kézmű
vesek közreműködésével a ka
rácsonyi kézművesvásárt, re
mélve, ezzel is megkönnyítjük 
a karácsonyi ajándékozást.

December 15-én, szombaton 
8 órától 14 óráig az előtérben 
kaphatóak a faműves-, faze
kas-, csuhétermékek, ezüst 
ékszerek, az egyedi zengővár- 
konyi szőttesek, karácsonyfa- 
és az ünnepekhez kapcsolódó 
lakásdíszek. A vásár ideje alatt 
a Nagypalli Hagyományőrző 
Kézműves Egyesület tagjai

bemutatót tartanak, és még a 
könyvvásár kínálatából is vá
logathatnak az érdeklődők.

A Pécsváradi VTV adásai:
December 14., péntek: esti 

mese, sport, főzőcske, hír
adó: önkormányzati ülés, is
kolabusz átadása, Mikulás
rendezvények, a zeneiskola 
jubileumi rendezvényei 

December 23., vasárnap 19 
órától a zeneiskola karácso
nyi hangversenye 

December 30., vasárnap: szil
veszteri köszöntő, bakipa
rádé, „Boldog Asztrik külde
tése” — a teljes színmű leve- 
títése. A  nyári, nagysikerű 
szinházi műsort a VTV au
gusztus 17-én felvette. így 
akik a helyszínen nem lát
hatták, most az egész elő
adást megnézhetik. Jó szó
rakozást és bízzunk a foly
tatásban.

Pécsvárad 2002. falinap
tár. Ajándékozzunk karácsony
ra pécsváradi naptárat! Pécs
várad Város Önkormányzata 
kiadásában első ízben jelent 
meg városunkról falinaptár. 
Baumann Mihály igényesen 
válogatott digitális felvételei, 
különös lírai, az ismertektől 
merőben más nézőpontból ké
szült képei alkotják a naptár 13 
lapját. A grafikai munka ezút
tal is Csizmadia László grafi
kusművész műhelyében ké
szült, esztétikus kivitelezésben. 
A 35x30 cm-es nagyságú nap

tár ára 1300 Ft., a művelődési 
központban megvásárolható, il
letve az előrendelések átvehe
tők. A  nyomdai munkálatokat 
a pécsi Bornus Nyomda végez
te, kiváló minőségben.

Dokumentumkiállítás. 35
éves jubileum ra készült II. 
Béla középiskola dokumen
tumkiállítása nagy sikert ara
tott az iskola falai között az el
múlt hetekben tanárok, diákok 
és az ünnepségeken részt vevő 
vendégek körében egyaránt. A 
gazdag gyűjteményt a művelő
dési központ kiállítótermében 
január 8-ától tekinthetik meg 
az érdeklődők. A kiállítást 8- 
án, 18 órakor Papp Gyula, az 
iskola igazgatója nyitotta meg. 
A tárlat január 18-áig látogat
ható hétköznap 8-18 óra kö
zött.

Karácsonyi hangverseny.
A Pécsváradi Zeneiskola ha
gyományos karácsonyi hang
versenye december 20-án, csü
törtökön 17 órakor lesz a mű
velődési központ színházter
mében. Szeretettel várunk 
minden zeneszeretőt!

Újévi koncert Pécsvá
radon. A Pécsvárad Big-Band 
hagyományteremtés szándé
kával január 6-án vasárnap, 
délután 15 órakor a művelődé
si központban újévi koncertet 
tart, melyre mindenkit szere
tettel vár. A koncertre az egye
sület által kiadott tiszteletje
gyek érvényesek; kaphatók a 
művelődési házban és Wagner 
József karnagynál.
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A PIFÖ hírei
Pályázatok

Szeptember 15-én az If
júsági és Sportminisztéri
um valamint a Gyermek és 
Ifjúsági Alapprogram ki
írásában megjelentek a 
jövő évi ifjúság munkát 
támogatni kívánó pályáza
tok. Az első részben októ
ber 31-éig hét pályázatot 
adtunk be, melyek céljai: 
működési támogatás, szá
mítógép, sportnap, kábító
szer-fogyasztást megelőző 
programok, játszóházak, 
internetes ifjúsági fórum. 
November 12-ei és 15-ei 
határidővel újabb öt pályá
zatot nyújtottunk be a Dél- 
Dunántúli Regionális Ifjú
sági Szolgáltató Irodához 
ill. az ISM-hez, rendez
vénytámogatásra, kábító
szer-megelőzésre és tábo
rozásra. A pályázatokat 
Kárpáti Árpád és Fuchs 
Gábor készítette el. A pá
lyázati támogatások elnye
résével szeretnénk a 2002- 
es évre minél több szóra
kozási, művelődési lehető
séget nyújtani a fiatalok
nak.

SZILVESZTERI 
BATYUS BÁL

A Pécsváradi Ifjúsági Ön- 
kormányzat sok szeretet
tel m eghív m indenkit 
2001. december 31-én 20 
órától a művelődési köz
pontban tartandó szilvesz
teri bátyus báljára. A ze
nét a Randy együttes szol
gáltatja. Az est folyamán 
sörivóverseny, karaoke- 
show és tombolasorsolás 
lesz. Éjfélkor mindenkit 
vendégül látunk egy pohár 
pezsgőre!

Belépő elővételben:
1500 Ft, a helyszínen 

2000 Ft

Asztalfoglalás és jegy- 
elővétel a művelődési köz
pontban, a M addalena 
pizzériában, és a borozó
ban december 27-éig.

Bulizzunk együtt ismét!

Várjuk a karaoke-show- 
ra az amatőr tehetségeket!

A Kodolányi János Általános Iskola hírei
Jótékony célú árverés

A Baranya megyei „Esélyt az 
állami gondoskodásra szoru
lóknak” alapítvány megkeresé
sére jótékony célú árverésre 
ajánlottuk fel iskolánk 10 fel
ső tagozatos tanulójának raj
zát, festményét. A határidő rö
vidsége miatt csak néhány ta
nulónak volt ideje, módja új 
alkotást készíteni. Régebben 
készített munkák közül válasz
tottam. A beküldött anyagból 
szakember (művész) jelölte ki 
az árverésre kerülő 5 képet, 
Csetényi Orsolya és Wilheim 
András 5.b., Kácsor Klaudia és 
Kajos Norbert 6.b., valamint 
Winkler Viktor 7.a. osztályos 
tanulók rajzát, festményét.

A képeket az alapítvány igé
nyesen kereteztette be, igazod
ván a témához, színvilághoz. 
Sikerként könyvelhetjük el, 
hogy a kiválasztott öt alkotás 
rövid idő alatt elkelt, jóval ár 
felett. Tanulóink és a képekért 
licitálók jóvoltából 26 000 Ft 
folyt be az alapítvány számlá
jára. Köszönjük a kis „művé
szeknek”, hogy önzetlen segít
ségükkel néhány rászorulón 
segítettek. Jószándékuk köve
tendő példa lehet társaik és a 
felnőttek számára egyaránt.

Kárász Rózsa

A 2002/2003. tanévi közép
iskolai beiskolázás rendje

A középfokú iskolai felvételi 
kérelem központilag kiadott je
lentkezési lapon történik, ame
lyen a szülők munkahelyére, 
foglalkozására vonatkozó ada
tot nem lehet feltüntetni. A  ta

nulónak a jelentkezési lappal 
együtt külön adatlapot is ki kell 
állítani két példányban, amely
ben fel kell tüntetni, hogy hány 
jelentkezési lapot állított ki és 
a felvételi kérelmek rangsorát. 
A rangsorolást nem iskolán
ként, hanem tagozatonként kell 
elvégezni. Tanulóink több, tet
szőleges számú jelentkezési la
pot állíthatnak ki, amelyen 
csak egy iskola, de annak több 
tagozata is megjelölhető. Az ál
talános iskola a jelentkezési 
lapokat a középfokú iskolák
nak, a tanulói adatlap egy pél
dányát a felvételi központnak
2002. február 15-éig küldi el.

A második adatlapon, amely 
az általános iskolában marad, 
a tanuló március 21-éig módo
síthat az általa megjelölt tago
zatok sorrendjén, de a beírt je
lentkezések nem törölhetők.

Tanulóink általános és rend
kívüli felvételi eljárás kereté
ben vehetők fel. Felvételi vizs
ga 2002. február 16. és 2002. 
március 16. között szervezhe
tő. A  középfokú iskola 2002. 
május 7-éig megküldi a felvé
telről vagy az elutasításról szó
ló értesítést a jelentkezőnek és 
az általános iskolának.

Major Józsefné 
pályaválasztási felelős

AZ ALSÓ TAGOZAT HÍREI

Szent Márton legendája.
November 9-én késő délután a 
katolikus templomban eleve
nedett meg ismét Szent Már
ton legendája. Köszönet Apát 
úrnak, a cserkészek színvona

las műsorának, valam int a 
szervező tanítóknak, tanárok
nak. Az általános iskola tanu
lói színes lampionokat készí
tettek, német és magyar nyel
vű dalokat énekeltek, a felső 
tagozatos diákok mézes „ven- 
dégváró”süteménnyel kedves
kedtek minden részt vevő gyer
meknek.

Munkaértekezlet. Novem
ber 12-én munkaértekezleten 
értékelte Lőrinczi Albertné is
kolaigazgató az elmúlt időszak 
iskolai történéseit és vázolta a 
közeljövő teendőit. Ezt követő
en alsó és felső tagozaton egy
aránt fogadóórát tartottunk az 
érdeklődő szülők részére.

Továbbképzés. Flódung  
Anita, iskolánk tanítója három 
napos szakmai továbbképzé
sen vett részt Ausztriában no
vember 21-étől.

Nyílt óra. November 27-én 
a két első osztály tanítói nyílt 
órákat tartottak a problémák 
és a fejlődés iránt érdeklődő 
szülők számára magyar és né
met nyelvből, valamint mate
matikából.

Egészségnevelési nap.
Egészségnevelési napot ren
deztünk november 28-án. Té
mája első, második és harma
dik évfolyamon elsősorban az 
egészséges életmódra nevelés 
(helyes táplálkozás, a minden
napok higiéniája, egészség- 
megőrzés, betegségmegelőzés 
gyógynövényekkel stb.), vala
mint közlekedési játék volt. A 
4. évfolyamon ez még kibővült 
az életkor aktualitásából faka
dó kiskamaszkori testi, lelki 
változások megbeszélésével, 
valamint prevenciós szándék
kal a korosztályra leselkedő 
veszélyforrások (például: do
hányzás, ital, drog) számbavé
telével. Köszönet az osztályfő
nökök munkáját segítő szak
em bereknek: Szilágyi Nóri 
édesanyjának, Héjas Lászlóné 
védőnőnek, valamint Fischer 
Kristóf édesanyjának.

Díszítések mikulásra és 
karácsonyra. Kétheti, lázas 
otthoni és iskolai munka után 
befejeztük alsó iskolánk téli 
dekorációját. Leheletfinom fe-

Ósszel Baranya megye-Somogy megye válogatott sakkmérkőzést rendeztek 
Szigetváron. A küzdelmet 12 táblán bonyolították, két fordulóban. Az első 
mérkőzést 9-3 arányban, a másodikat 9,5-2,5 arányban Baranya megye 
válogatottja nyerte. Városunkból öt patai (Bein Viktor. Böröcz István, Petz 
Dávid, Gazda Gergely -  képünkön - , Lőrinczi Albert és Cseh Annamária) 
szerepelt Fotó: Lőrinczi Albert
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Autóbuszt hozott a Mikulás

Lőrinczi Albertné, Bokor Béla és Zsáli János az ünnepségen

hér papír hókristálycsodák pi
ros csizmák és sietős léptű Tél
apók, nesztelenül suhanó pa
pírangyalkák, fázós hóemberek 
és gyönyörű téli rajzok várják 
velünk együtt Télapót és a tél 
örömeit, meghitt ünnepeit.

Matematikaverseny. Isko
lánkban zajlott a Varga Tamás 
Országos Matematikaverseny 
iskolai fordulója. A  legeredmé
nyesebb tanulók továbbjutot
tak a megyei fordulóra. Név sze
rint: Bein Viktor 8.b (tanára 
Lászlóné Auth Mária), Petz 
Dávid 7.a, Biszak Márton 8.a, 
Réfi Adrienn 8.a (tanáruk Türk 
Ilona). A napokban bonyolódott 
a Janus Pannonius Gimnázium 
által szervezett megyei szintű 
matematikaverseny, melyen 13 
tanulónk vett részt. Közülül 
hatan dicsérő oklevelet kaptak: 
Rein Viktor 8.b -  5. hely, Ku- 
gyelka Réka 6.b (tanáruk Lász
lóné Auth Mária) Böröcz István 
6.a, Biszak Márton 8.a, Réfi 
Adrienn 8.a, Györkő Tímea 6.a 
(tanáruk Türk Ilona).

Folytatás az I . oldalról 
és a nagypapáknak, de ők is 
kapnak ..., amit a Jézuska hoz 
majd”. (Még a szerkesztőséget 
is köti a titoktartás, így most 
nem fejezhetem be a monda
tot.)

Lőrinczi Albertné a maga, a 
kollégák és a tanulóifjúság ne
vében megköszönte a gazdag 
m ikulás-napi ajándékot és 
Winkler Viktor tanuló (8.o.) be
keretezett festményét adomá
nyozta Bokor Bélának.

A Mikulás és a krampuszok 
jelenlétében az elsősök körbe
táncolták az udvar közepén 
álló, letakart, óriás piros sza
laggal átkötött, adventi koszo
rúval ékesített autóbuszt. A 
vendégek kíséretében az isko
la legjobb tanulói birtokba ve
hették az autóbuszt, övék volt 
az első kör. Tóth Sándor, a 
busz pilótája hangos dudaszó
val hajtott ki az iskola udva
ráról a gyerekek integetése, 
tapsolása közepette ...

Az első utaslista: Kovács 
Klaudia, Fischer Kristóf, Mes
ter Gréta, Szilágyi Nóra, Knyúr 
Petra, Simor Sára, Zádori Be
áta, Ratting Rita, Hódosi Vik
tória, Bódis Richárd, Csetényi 
Orsolya, Lőrincz Illés, Kovács 
Lilla, Kácsor Klaudia, Teket 
Andrea, Petz Dávid, Tordai Já
nos, Kolmann Klaudia, Biszak 
Márton, Ratting Anita, Harka 
Henriett, Muth Dávid.

Kép: Kárpáti Árpád 
Szöveg: Dretzky Katalin

Szentlászló, a Kis-Vukovár
„Az elveszettet megkeresem, 
az eltévedtet visszaterelem, 
a sérültet bekötözöm, a 
gyengét erősítem, a kövérre 
és az erősre vigyázok, úgy 
legeltetem őket, ahogy kell.” 
(Ez. 34,16)

A fenti igével hívta a Szent- 
lászlói Református Egyházköz
ség lelkésze és a gyülekezet 
tagjai mindazokat emlékezni, 
akik tíz évvel ezelőtt a horvát
országi Szentlászlóról mene
külteket befogadtak és segítet
tek a háború ideje alatt.

„Az idén november 24-én 
kerek tíz esztendeje lesz an
nak, hogy Szentlászló lakói 
kénytelenek voltak elhagyni 
otthonaikat és közel hét éven 
keresztül vissza sem térhettek 
oda. Erről a napról minden 
évben megemlékezik a helyi 
közösség. A megemlékezések 
során megpróbáljuk a hang
súlyt nem a pusztulásra he
lyezni, hanem teret adni an
nak a gondolatnak is, hogy bár 
sok év eltelt, sok minden el
veszett, de mégis elérkezett 
egyszer a hazatérés pillanata, 
megkezdődhetett a visszaté
rés és az újjáépítés.” Állt a 
meghívóban.

Pécsváradról meghívót ka
pott Kakas Sándor akkori pol
gármester, Szabóné Kis Mária 
lelkész, Dretzky Katalin műve
lődési központ igazgató, vala
mint Benkő László és Hofekker 
Mihályné Lutz Borbála. (Utób
biaknál lakott hosszabb-rövi- 
debb ideig Kelemen Mihály és 
családja)

A „hazatérés ünnepe” dél
előtt 10 órakor istentisztelet
tel kezdődött a református gyü
lekezeti házban. Igét hirdetett 
Bereczky Ildikó harkányi lel
kész az úrvacsorát Szabóné Kis 
Mária és Hünlich Róbert hely
beli lelkész szolgáltatta a több 
mint 100 fő  résztvevőnek. 
Hünlich Róbert és kedves fele
sége missziós munkát vállalt 
akkor, amikor Budapestről a 
határon kívül élő szórvány 
magyarság körében, a háború 
súlytotta, sok megpróbáltatást 
túlélt, ezer esztendeje e földön 
élő, sok sebet viselő kis közös
ség lelki gondozását felvállal
ta. Köszöntő szavaiból megtud
tuk, hogy mekkora öröm ma 
mindannyiunknak, hogy a tel
jesen lerombolt, évekig lakat
lan, aláaknázott településre 
mára szinte minden régi lakó
ja visszatért. És jönnek a fia

talok, akik szintén őseik föld
jén képzelik életük folytatását.

Szentlászlót valóban újjáépí
tették, minden portán új ház 
áll. Nekünk, akik láttuk az ősi 
települést, szívszorító látvány 
a sok egyforma, még vakolat
lan piciny ház. De mindegyik
ben élet van! És felépült az új 
iskola, az új egészségház, az új 
posta és más középület. A 
templom még a tv-híradókból 
ismert romos állapotban áll a 
falu közepén, de új mellette a 
lelkészlak, és ott áll a torony
süveg is, bár csak tavasszal 
kerül a helyére. Részt vettünk 
az elesettek em lékm űvénél 
rendezett ünnepségen, ahol a 
szónokok beszéde és az iskolá
sok műsora is két nyelven 
hangzott el. A horvát és ma
gyar zászlók tisztelgése mel
lett a két nemzet himnusza 
után temérdek koszorú, virág
csokor és mécses mellé a pécs- 
váradiak is elhelyezték a meg
emlékezés koszorúját.

Minket, pécsváradiakat Ke
lemen Mihály és felesége, Ju
liska, valamint lányuk, Zsuzsa 
és vejük, János látott vendégül 
otthonukban. (Szabóné Kiss 
Mária, Böröcz Péterné, Busz- 
lauer Miklósné, Dretzky Kata

lin, Benkő László és felesége, 
Éva, valamint gyermekeik.) A 
roskadásig megrakott asztal 
mellett sírva-nevetve emleget
tük az együtt töltött éveket. 
Megtekintettük az egykor vi
rágzó paraszti gazdaság rom
jait. Végezetül Kelemen M i
hály és családja üdvözletét 
küldte mindazoknak a pécs- 
váradiaknak, akiket a szám
űzetésben megismertek, akik 
annyi jóval segítették a család 
számára elviselhetőbbé tenni 
az amúgy elviselhetetlent. 
Kérte, tolmácsoljuk ezúton is 
köszönetüket és hálájukat.

Borbély Gyula már nem ér
hette meg a visszatérést, itt 
nyugszik a pécsváradi temető
ben, szíve nem bírta a terhet... 
Felesége, Ilonka pedig ezekben 
a hetekben Ausztráliában élő 
fiát látogatta meg, aki a hábo
rú és annak következményei 
elől menekült a távoli földrész
re családjával... Borbély Ilon
ka új házát is megnéztük ott- 
jártunkkor. Nekem meg egyre 
csak azok a képsorok jutottak 
eszembe, amikor 1983-ban a 
zengővárkonyi népi együttes 
végigtáncolta Szentlászló és 
Kórogy utcáit a helybeliek lel
kes tapsa és könnyei közt... a 
diasorozatot őrzi a pécsváradi 
archívum...

D. K.
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HÍ REK RÖVIDEN

Anyakönyvi hírek:
Születések: Újvári And
rea, Mohácsi Erik (Zengő- 
várkony), Faragó Edina, 
Takács Tamás.
25. házassági évforduló
jukat ünnepelték: Papp 
László és Kliement Gabri
ella-, S iklósi János és 
Storch E telka ; Pfiszter  
Géza és Hohmann Katalin. 
Házasságot kötöttek: 
Tóth László és Rauschen- 
berger Ildikó, Vaszner Ró
bert és Bartos Nóra, Kősze
gi László és Báling Krisz
tina.
Elhunytak: Bátai József- 
né, sz. Kőszegi Borbála  
(55.), Zsiga Tiborné, sz. 
Márkos Ibolya (79.), Saf- 
ranyik József né, sz. Kolozs
vári Erzsébet (59. Mar- 
tonfa), Kisztner Antal (88.) 
Zengó'várkony.

Gyógyszertári ügyelet:
Decem ber 3.-decem ber 23. 

Szent István Patika (Kos
suth u. 8.)

December 24.—december 30. 
Szenthárom ság Patika 
(Szentháromság tér.) 

Decem ber 31.—január 22. 
Szent István Patika.

Boldog Asztrik küldetése
A Pécsen megjelenő' ECHO 

kulturális és művészeti lap 
szeptemberi számában színi
kritikát olvashatunk Gállos 
Orsolya tollából Pozsgai Zsolt 
darabjáról, a Boldog Asztrik 
küldetése, avagy Thália meg
érkezett Pécsváradra címmel a 
nyári pécsváradi bemutatóról. 
Információink szerint Buda
pesten telt házzal mennek az 
előadások és jövőre is műsoron 
tartják a darabot.

Köszönet
A pécsváradi gyógypedagó

gia „Küldj egy mosolyt” Alapít
ványa köszönetét mond mind
azoknak, akik a 2000. évi adó
juk 1%-át alapítványunk javá
ra átutalták. A  befolyt 13 915 
Ft-ot az alapítvány céljának 
megfelelően, a tanulásban és 
életvitelben akadályozott hát
rányos helyzetű tanulók meg
segítésére fordítjuk.

„Küldj egy mosolyt” Alapít
vány 7720 Pécsvárad, Kossuth 
L. u. 4. Adószám: 18309157-1- 
02, számlaszám: 11731104 -  
20006431

A Zengőalja Kistérségi 
Területfejlesztési Társulás

novemberben 14-én tartotta 
ülését a Pécsváradi Polgármes
teri Hivatalban. Mint azt dr. 
Wekler Ferenc elnöktől meg
tudtuk, az ülésen döntés szü

letett arról, hogy a társulás 
internetes honlapot készíttet, 
amelyen a kistérség 15 telepü
léséről kaphatnak információ
kat az érdeklődők. A  honlapra 
felkerülhetnek a térség vállal
kozói is. Érdeklődni Szeibert 
Edéné vidékfejlesztési mene
dzsernél lehet a 72/463-033, 
vagy a 06-30/981-4238-as szá
mon. Ugyanezen a napon a kis
térségi iroda működéséről hall
gattak meg beszámolót, illet
ve döntöttek további közös 
működtetéséről. Az eddig me- 
cseknádasdi székhelyű iroda 
januárban Pécsváradra kerül 
a volt DÉDASZ-székház épüle
tébe, így előkészítették a szék

helyváltozással kapcsolatos 
módosításokat.

„Pécsvárad maga 
a millennium”

— mondta dr. Hargitai János, 
választási körzetünk ország- 
gyűlési képviselője azon a ta
lálkozón, ahova a térség ide
genforgalom m al foglalkozó 
szakembereit, vállalkozóit hív
ták meg. A fórum vendége volt 
Lasztovicza Jenő, az Ország

gyűlés Idegenforgalmi Bizott
ságának elnöke és Raffay Gá
bor.

Mindkét szakember hangsú
lyozta az idegenforgalomban 
rejlő lehetőséget. A  turizmus 
jelentős része a vidék megtar
tó képességét növeli. A  vállal
kozásokat pályázati források
ból kívánják támogatni. Ki
emelték a térségi összefogás 
fontosságát. Kiadványok soka
ságával lehet ma eljuttatni 
promóciós anyagokat haza és 
külföldi szakvásárokra. Ebben 
a térségi irodák tudnak segí
teni.

Befejezésül Hargittai János 
röviden összefoglalta az elmúlt

időszakban történteket. Elis
meréssel adózott a város veze
tésének a gazdag millenniumi 
programok, események magas 
színvonalú megrendezéséért. 
Hangsúlyozta Pécsvárad veze
tő szerepét a térségben. Mint 
mondta, számára az 5-ös szá
mú választó körzet északi gaz
dasági, közigazgatási és kultu
rális központja ez a történelmi 
örökségekkel rendelkező vá
ros. Kívánja és szeretné is, ha 
jövőben ő maga is tudná segí
teni a város és térsége dinami
kus fejlődését. Ehhez az úthá
lózat, elsősorban a 6-os korsze
rűsítése, az autópálya mielőb
bi megépülése adhat megfele
lő hátteret.

Végezetül a jelenlevők kéz
hez kapták a Fidesz vitaira
tát, a „Jövő elkezdődött” cím
mel.

Sikeres pályázat
Zengó'várkony Önkormány

zata a N em zeti K ulturális 
Örökség Minisztériuma által 
kiírt „Múzeumpártoló önkor
mányzat” című pályázatán 
második helyezett lett. A díjat 
és az ezzel járó pénzjutalmat 
(600 000 Ft-ot) november 29- 
én, ünnepélyes keretek között 
Budapesten vette át Töttös 
Sándort.

A Skóciai Szent Margit
túrán, november 17-én, a vár
baráti kör szervezésében 28 
pécsváradi vett részt a 100 fős 
gyalogtúrán, amely Mecsek- 
nádasdról indult a Réka-vár és 
a Réka-völgy érintésével Pécs
váradra.

Idősek napja
November 18-ára városunk 

minden 65 éven felüli polgára 
(607-en) névre szóló meghívót 
kapott az idősek napjára, me
lyet a hagyományokhoz híven 
vasárnap délután a művelődé
si központban rendezett meg a 
pécsváradi Vöröskereszt.

Az idős embereket Zsáli Já
nos, városunk polgármestere 
és Baumann Mihály képvise
lő, a helyi Német Kisebbségi 
Önkormányzat elnöke köszön
tötte. Ezután az idén 25 éves 
jubileumát ünneplő zeneisko
la csoportjai adtak színes mű
sort a résztvevőknek, amit ez

Tisztelt előfizetőink!
A Pécsváradi Hírmondó ez évben volt 10 éves. Köszönjük 
mindazoknak, akik ezen idő alatt végig, vagy időszakosan 
olvasóink voltak. Külön köszönjük kedves előfizetőinknek, 
hogy a lap egyéves előrendelésével támogatták annak 
megjelenését. Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy december 
3 l-éig szíveskedjenek az előfizetéseket megtenni, ennek 
hiányában a következő év második számát már nem áll 
módunkban elküldeni. Éves előfizetői díj: 1000 Ft. A Hírmon
dó darabonkénti ára 100 Ft. lesz január l-jétől.

A kistérségi iroda ezentúl Pécsváradon működik
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A pécsváradiak a Skóciai Szent Margit-túrán

Maróti István és Körmöndi Gizella aranylakodalmasok

Kungl János és Bayer Mária az idősek napján ünnepelték aranylakodalmukat

úton is köszönünk a gyerekek
nek és felkészítő tanáraiknak.

Régi, szép hagyomány, hogy 
ekkor köszöntjük a legidősebb 
pécsváradiakat, a 90 éven fe
lülieket, valamint azokat a 
házaspárokat, akik 50. házas
sági évfordulójukat ünnepük. 
Dr. Menczer Gábor, a helyi Vö
röskereszt elnöke virággal kö
szöntötte a 90 éves Tar Sán- 
dornét és Szabó Máténét (aki 
részt vett az ünnepségen), 91 
éves Gungl Józsefné, Szent
irmai Istvánná és Kuppi Erzsé
bet, 92 éves: Link Mártonná, 
ZengőPálné, Hamvas Antalné, 
95 éves Radnai Péterné. Idén 
négy házaspár ünnepelte 
aranylakodalmát:

Kungl János és Bayer Mária 
(képünkön), Müller János és 
Szalai Blanka, Kőberling Jó
zsef és Habuczky Éva, Maróti 
István és Körmöndi Gizella (ké
pünkön).

Szívből gratulálunk, további 
boldog életet és jó egészséget 
kívánunk valamennyiüknek!

A meghívottakat a helyi Vö
röskereszt és az önkormányzat 
vendégül látta egy pohár üdí
tőre, borra és egy kis süte
ményre. Külön köszönetünket 
fejezzük ki a pécsváradi Arany - 
cipó Kft.-nek, akik immár 10 
éve támogatják az idősek nap
ját, és nagylelkű adományuk
nak köszönhetően megvendé
gelhetjük az idős embereket. 
Az ünnepségen részt vett An
tal Géza apát, Szabó Lászlóné 
lelkésznő, Ancsin Pálné, a 
komlói Vöröskereszt titkára 
valamint Apaceller József, Vér
tes László és Ló'rinczi Albertné 
képviselők.

A jó hangulatról Kőberling 
Jenó'„egyszemélyes zenekara” 
gondoskodott.

A Nyugdíjasklub hírei
December 11-én, kedden tar

tottuk a szokásos havi klubna- 
ponkat, ezúttal a karácsonyvá
ró ünnepségünket. Vendégeink 
voltak a fazekasbodai nyugdí
jasok, akik magukkal hozták a 
fazekasbodai gyerekek betle- 
hemes játékát, ezzel örvendez
tették meg a karácsonyi han
gulatban elcsendesedő idős 
embereket.

A  Tourinform Iroda műkö
désével kapcsolatban hívott 
össze megbeszélést Zsáli János 
polgármester november utolsó 
napjaiban az irodát közösen

működtető nyolc önkormány
zat részvételével. Az apropója 
az volt a találkozónak, hogy 
Mecseknádasd az öt évvel ez
előtt aláírt közös fenntartásról 
szóló szerződésben foglaltak 
szerint nem kívánja befizetni 
a vállalt összeget. A polgár- 
mesterek (Nagypall, Ofalu, 
Hosszúhetény) észrevételeiket 
mondták el az iroda működé
sével kapcsolatban, a negatí
vumokat is. Közös megegyezés 
alapján úgy döntöttek, hogy

januárban ismét összeülnek és 
az iroda további működésével 
kapcsolatban döntenek, miu
tán meghallgatják Bősz Pat
rícia irodavezető beszámolóját 
az eltelt öt évről.

Szilveszteri bál 
a Zengő étteremben

Zene: Show-Haj Zenekar 
(Hosszúhetény), asztalfoglalás 
és bővebb információ a 465- 
041-es telefonszámon.

Egészségnevelési
nap

Első ízben szervezett az 
ÁNTSZ Egészségfejleszté
si Osztálya és a Baranya 
Megyei Vöröskereszt Pécs- 
váradon véradással egybe
kötött Egészségnevelési 
napot december 11-én a 
művelődési központban.

A szervezők kiadványok
kal és személyes tanács^ 
adással várták a közel 100 
fő érdeklődőt, zömében kö
zépiskolás fiatalt.

A programban 
szerepelt:
— Életm ód-tanácsadás, 

egészséges életszemlé
let kialakítása.

— Dohányzás káros hatá
sai (CO-mérés) „cigi- 
géppel” demonstrálták, 
hogy mi történik a do
hányzók tüdejében. (A 
fiatalok között egy erő
sen dohányos kislányt 
szűrtek.)

— Testzsírmérés — túlsú
lyos vagyunk (!!!)

— Vérnyomásmérés.
— Emlővizsgálat tanítása 

modellen.
— Káros szenvedélyek 

okozta veszélyre figye
lemfelhívás.

— Volt még tesztlapkitöl- 
tés, teakóstoló.

Decemberi véradás
A Pécsváradi Vöröske

reszt — a komlói szervezet 
segítségével -  a decembe
ri véradáson, a hagyomá
nyokhoz híven most is 
ajándékokkal kedveske
dett a véradóknak.

A véradáson megjelent 
85 fő (14 főtől nem tudtak 
levenni).

Első alkalommal 10 fő 
adott vért (II. Béla Közép
iskola).

Legközelebbi véradás 
időpontja: 2002. április 24.
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ERED M ÉN YEK

KÉZILABDA
Nov. 5. Pécsvárad-Megye I. 

férfi 34:33
Nov. 10. Hosszúhetény-Pécs- 

várad-Csurgó NB II. férfi 
31:40

Nov. 10. Pécsvárad-Renax- 
Izzó SE NB I.B férfi 30:23 

Nov. 10. Pécsvárad-lzzó SE 
NB I.B férfi ifi 25:32 

Nov. I I . Pécsvárad-Renax- 
Mohács Megye I. férfi 47:35 

Nov. 11. Pécsvárad-Agrover- 
Tamási NB II. női 21:27 

Nov. 11. Pécsvárad-Agrover- 
Tamási NB II. női ifi 26:35 

Nov. 11. Hosszúhetény-Pécs- 
várad-Kalocsa NB II. ser
dülő 26:35

Nov. 18. Hosszúhetény-Pécs- 
várad-Pécs KK NB II. ser
dülő 28:34

Nov. 24. Pécsvárad-Agrover- 
Mohács NB II. női 30:27 

Nov. 24. Pécsvárad-Agrover- 
Mohács NB II. női ifi 25:30 

Nov. 24. Hosszúhetény-Pécs- 
várad-Harkány NB II. ser
dülő 30:40

Nov. 28. Hosszúhetény-Pécs- 
várad-Siklós NB II. serdülő 
18:19

Dec. I. Pécsvárad-Renax-Ta- 
tabánya NB I.B férfi 13:28 

Dec. I. Pécsvárad-Renax-Ta- 
tabánya NB I.B férfi ifi 26:49

KOSÁRLABDA
Nov. 15. 18.30 Pécsvárad- 

Közgáz 79:68
Nov. 22. 18.30 Pécsvárad- 

AN K 72:65
Nov. 29. 18.30 Pécsvárad- 

PEAC II. 67:72

LABDARÚGÁS
Megye I.
Nov. 10. Patapoklosi-Pécsvá- 

rad 2 :1
Nov. 18. Pécsvárad-Kozár- 

misleny 1:1
Megyei serdülő és ifjúsági
Okt. 6. Pécsvárad-Szederkény 

5:1
Okt. 13. Nagyárpád-Pécsvá- 

rad 1:4
Okt. 2 1. Pécsvárad-PEAC 1:7 
Okt. 23. Kozármisleny-Pécs- 

várad 6:0
Okt. 28. Bicsérd-Pécsvárad 0:2 
Nov. 3. Magyarszék-Pécsvá- 

rad 0:3
Nov. 10. Pécsvárad-Patapok- 

losi 2 :1
Nov. 17. Egerág-Pécsvárad 1:2 
Nov. 25. Pécsvárad-Bogád (ifi) 

7:1

S P O R T H Í R E K
Kick-box és thai-box

Az Országos Thai-box-gálán, 
melyet Dunaújvárosban no
vember 24-én rendeztek meg, 
Vulics József, a Pécsváradi 
Spartacus versenyzője a mér
kőzés második menetében ki
ütötte ellenfelét, ezzel a ma
gyar ranglista 4. helyére ke
rült.

November 25-én Pécsett a 
Thai- és Kick-box gála pécsvá
radi győztesei lettek: Hauk 
Máté (25 kg.), Hauk Mátyás (30 
kg.), Battancs Zoltán (60 kg.), 
Bazsika Zoltán (55 kg.), Farkas 
Balázs (40 kg.). Valamennyien 
kick-boxosok.

December 1-jén Baján, a Ser
dülő Országos Bajnokságon 
Farkas Dániel —35 kg súlycso
portban a 2. helyen végzett. 
Mivel idén már nem lesz több 
országos bajnoki mérkőzés, így 
Farkas Dani országos 2. helye
zése véglegesnek tekinthető. 
Szintén december 1-jén a Ser
dülő Országos Bajnokság mér
kőzéseit követő gálán Vulics 
József 3 : 0-ás pontozással le
győzte egy súlycsoporttal nehe
zebb dunaújvárosi ellenfelét. 
Vulics Józsi ezzel a győzelem
mel „B” kategóriás versenyző 
lett, ami már félprofi szint. A 
mérkőzést végigkísérte egy 
nemzetközi profi menedzser is, 
aki felfigyelt versenyzőnkre és 
azt az ígéretet kaptuk tőle, 
hogy szervez külföldi profi 
mérkőzéseket Vubcs Józsi ré
szére. December 16-án már egy 
olaszországi gálára kapott 
meghívást.

Őszi foci

így szerepeltek labdarúgó
csapataink az őszi szezonban.

Megye I-es felnőtt csapatunk 
igen jól szerepelt, éppen csak 
lecsúszott az első helyről, így 
a 2. helyen végzett 9 győzelem
mel, 2 döntetlennel és 3 vere
séggel, 29-13-as gólaránnyal 
és 29 ponttal. PEAC elleni el
marad mérkőzésük újrajátszá
sát decemberben tárgyalja a 
fegyelmi bizottság. Ennek ki
menetele azonban nem befo
lyásolja a 2. helyezést.

Ifjúsági csapatunk a 2. he
lyen végzett 12 győzelemmel, 
1 döntetlennel és 2 vereséggel, 
95-15-ös gólaránnyal, 37 pont

tal. A jó szereplés külön érté
ke, hogy magasan ők rúgták a 
legtöbb gólt bajnokságukban.

Serdülőcsapatunk a 9. he
lyen végzett a 16 csapatos baj
nokságban. Eredm ényük 5 
győzelem, 2 döntetlen és 8 ve
reség, 29-43-as gólaránnyal, 17 
ponttal.

Az öregfiúk 2. helyéről előző 
számunkban már beszámol
tunk.

Megye III-as csapatunk a 
sok sérülés és hiányzás miatt 
8. helyen zárta az őszi szezont.

UEFA-edzőképzés

Immár hetedik alkalommal 
rendeztek labdarúgóedző-kép- 
ző tanfolyamot a már országo
san is elism ert Pécsváradi 
Edzőképző Központban. Ezút
tal IJEFA „B” szintű nemzet
közi edző licensz kategóriájú 
oklevelet vehetett át a 26 ba
ranyai és 4 somogyi szakem
ber. A  diploma jelentősége, 
hogy már Európa országaiban, 
Amerikában és ázsiai orszá
gokban is elfogadott. Ebben a 
kategóriában harm adszor 
szerveztek tanfolyamot Pécs- 
váradon, ahol első helybeliként 
Rajos Árpád, a pécsváradi ser
dülőcsapat edzője is megsze
rezte az oklevelet. A  diploma- 
osztóra december 3-án került 
sor a polgármesteri hivatal 
dísztermében, ahol a Magyar 
Labdarúgó Szövetség országos 
és megyei vezetői értékelték az 
eddigi tanfolyamokat, majd 
Zsáli János, Pécsvárad polgár- 
mestere köszöntötte a résztve
vőket.

Sakkhírek

Október 6-án elkezdődött a 
megyei Ifjúsági és Középisko
lás Bajnokság versenysoroza
ta. Az I. versenyt a Janus Pan
nonius Gimnáziumban rendez

ték. Pécsváradi eredmények: 
alsós lányok: Gál Ágnes 2., al
sós fiúk: Imhoff Gábor 6. he
lyezés, felsős fiúk: Rein Viktor 
2., Böröcz István 3., Gazda Ger
gely 4., Petz Dávid 5. helyezést 
ért el.

Novem ber 14. Aranycipó 
kupa -  Pécsvárad: alsós lá
nyok: Gál Ágnes 2., alsós fiúk: 
Imhoff Gábor 3., felsős fiúk: 
Rein Viktor 1., Petz Dávid 3., 
Gazda Gergely 4. helyezés. 
Középiskolás kategóriában: 
lányok, fiúk együtt vannak ér
tékelve. Cseh Annamária 1. 
helyezett lett.

Gazda István

Szilveszteri 
teremlabdarúgó torna

Ismét megtartják a hagyo
mányos pécsváradi teremtor
nát, a városi sportcsarnokban, 
december 30—31-én. Nevezési 
díj: 12 000 Ft/csapat. Nevezési 
határidő: 2001. december 22. 
Jelentkezés és részletes felvi
lágosítás: Haklik Lajos, 72/ 
465-230, 06-20/9387-840

Programok a sportcsarnokban

December 15., 16.00 Pécsvárad- 
Renax-Honvéd /NB I. B. férfi 

December 15., 18.00 Pécsvárad- 
Renax-Honvéd /NB I. B. férfi ifi 

December 16., 10.00 Hosszúhe- 
tény-Pécsvárad-Dombóvár /NB 
II. serdülő

Január 6., 10.00 Hosszúhetélny- 
Pécsvárad-Szekszárd /NB II. 
serdülő
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