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Ifj úsági Fórum

Szakm ai ifjú ság i fóru m ot 
rendezett a Pécsváradi If
júsági Ö nkorm ányzat feb 
ruár 9-én a m űvelődési köz
pontban. Ifjúsági területen  
d o lgozó  szakem berek  tar
tottak érdekes és hasznos 
előadásokat.

Fuchs Gábor ifjúsági polgár- 
mester köszöntője után bemu
tatta a fórum előadóit. Zsáli 
János polgármester beszélt a 
PIFÖ létrehozásáról, valamint 
arról, hogy több teret kellene 
adni a fiataloknak. Bimbó Ist
ván, a Baranya Megyei Gyer
mek és Ifjúsági Közalapítvány 
elnöke ismertette az alapít
ványt és ösztönözte a jelenlé
vőket, hogy éljenek a közala
pítvány nyújtotta lehetőségek
kel. Vranesics Ágnes, a Bara
nyai Ifjúsági Információs és 
Tanácsadó Központ (Tett-hely) 
vezetője beszélt a központ szé
les körű szolgáltatásairól és ki
épült kapcsolatrendszerérői a 
megye ifjúsági szervezeteivel. 
Ezután Hegyi Lászlótól, a Mo
bilitás Dél-Dunántúli Regioná
lis Ifjúsági Szolgáltató Iroda 
vezetőjétől hallhattunk beszá
molót az iroda működéséről,

eddigi eredményeiről és a re
gionális pályázati rendszerről. 
A szünet utáni első előadó, dr. 
Varsányi Erika, a Pécsváradi 
Családsegítő és Gyermekjólé
ti Szolgálat vezetője tartott elő
adást a munkájukról. Dr. Sze- 
melyácz János megyei drogko- 
ordinátpj, a megyei drogambu
lancia vezetője nemcsak a ká
bítószer-fogyasztásról szólt, 
kiemelve a megelőzés fontossá
gát, de felhívta a figyelmet a 
legális drogok veszélyeire is. A 
szakm ai fórum  előadásait 
Vranesics Ágnes újabb téma
köre zárta, a Gyermek és Ifjú
sági Önkormányzati Társaság
ról. Megismerhettük a gyer
mek és ifjúsági önkormányzat
ok kialakulásának történetét. 
A szakmai fórum hasznos be
szélgetései az előtérben is foly
tatódtak.

A nap másik részében „Ifjú
ság 2002-2006” címmel, ifjú
ságpolitikai vitafórum kezdő
dött, melyet a Pécsváradi Vá
rosi Televízió élőben közvetí
tett. A vitafórum résztvevői vá
lasztókörzetünk országgyűlési 
képviselőjelöltjei voltak. Elfo
gadta meghívásunkat: Berta
lan Zoltán FKGP, dr. Hargitai

János FIDESZ M PP-M D F, 
Hesz A ntal Centrum  Párt, 
Lajdi Antalné MIÉP, dr. Nyúl 
István MSZP, dr. Wekler Fe
renc SZDSZ. A  fórumon bemu
tatkoztak a je lö ltek , m ajd 
elmondtták, hogy mit szeretné
nek tenni az ifjúságért a követ
kező választási ciklusban. Ez
után a jelenlévők és a tv-nézők 
tehették fel kérdéseiket. Sokan 
még a fórum után is megállí
tották a jelölteket. A rendez
vény különlegessége, hogy 
majdnem minden párt képvi
selőjelöltjét sikerült összehoz

ni, akik minden kérdésre vá
laszt adtak. Hasonló alkalom 
még nem adódott a körzetünk
ben. A programot 21 órától far
sangi bál zárta, melyre sok fi- /. 
atal jött el és többen be is öl- /  5 
töztek. A jelmezesek között 
volt méhecske, pók, maci, sőt 
reneszánsz korabeli hölgyek és 
urak is. A bálon a pécsváradi 
Aranycipó Kft. jóvoltából pék
süteményeket, pogácsát is ro
pogtathattak a vendégek. A 
Roll&Rush zenéjére hajnalig 
tartott a bál.

Kárpáti Á rpád

T O J Á S
Piros tojás, Hímes tojás,
Festett tojás, Karcolt tojás, 
Patkóit tojás, áttört tojás,
Tojás levél applikációval,
Tojás papír applikációval,
Tojás lószőr applikációval 
Tojás fából, kerámiából, 
porcelánból, üvegből, ásványból

2002. március 24-én, virágvasárnap 
a Míves Tojás Múzeumban 

Baranya megyei tojásfestőverseny lesz.
A verseny résztvevője lehet minden arra rátermett V-VIII. 
osztályos tanuló.

Ha Te is részt akarsz venni a versenyen, eddigi két 
szép alkotásodat juttasd el a tojásmúzeumnak 2002. feb
ruár 26-áig. Ne felejts el mellékelni egy cédulát, amely
re ráírtad a neved, lakcímed, s annak a nevét, akitől a 
tojásfestést tanultad.

A beküldött tojásokat értékelve választja ki a szak
mai bíráló bizottság a verseny résztvevőit, akiket már
cius 15-éig értesítünk a további tennivalókról.

Minden résztvevő emléklapot kap, s a legjobb három 
tojásfestőt jutalmazzuk.

7722 Zengó'várkony, Kossuth L. u. 6
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A Pécsvárad-Zengővárkony Víziközmű 
Társulat 2002. február 26-án, 17 órakor tartja 
taggyűlését a művelődési központban
Napirendi pontok:

-  2001. évi beszámoló
-  Érdekeltségi terület kibővítése, új tagok csatlakozása 

(Bem u., Dombay u.)
-  Alapszabály módosítása
Amennyiben a fenti időpontra összehívott taggyűlés határozat- 
képtelen, úgy a megismételt taggyűlés időpontja ugyanezen na
pon 17.30-kor ugyanezen helyszínen, melyre tisztelettel meg
hívjuk minden Tagtársunkat.

Tisztelt Ügyfelünk!

Tájékozatjuk, hogy telefonos ügyfélszolgála
tunk száma megváltozott és ingyenesen 
hívható

fÚj telefonszámunk: 
06-80/545-545

Ezen számon Ön elintézheti mindazon ügyeket, melyek miatt 
eddig befáradt értékesítési irodánkba. Jelezheti mérőállását, az 
esetleges adatváltozásokat. Kezdeményezhet szerződéskötést, 
szerződésmódosítást, bejelentheti a számlafizetés módjának meg
változását. Igényelhet új csekket, kérheti mérőjének hitelesíté
sét vagy cseréjét, részszámlájának módosítását. Kérhet részletfi
zetést, bejelentheti szabálytalan áramvételezéssel kapcsolatos 
információit és választ kap számlájával kapcsolatos kérdéseire.

Dél-Dunántúli Áramszolgáltató Rt.

ELADÓ
Pécsvárad központjában lévő, 

új, 507 m2-es épület 1619 m2 zöldterülettel,
körbekerítve, gázfűtéssel.

/
Érdeklődni a

06-30-95-93-299-es
telefonszámon lehet

Kézművesek Baranyai Egyesülete
Köszönjük, hogy adósjának I %-át a Kézművesek Baranyai Egye
sülete javára ajánlja fel. Számlaszámúnk: 18314243-1 -02

Szeretettel várjuk 2002-ben is rendezvényeinkre:
-  2002. május I ., „Csak párosán szép az élet” , kiállításmegnyitó, 

Nagypall, Pincegaléria
-  2002. május 25., Aprómarok Gyermeknap Zengővárkony, 

tájház
-  2002. október 5., Császár János-emléknap kézművesünnep, 

Zengővárkony, tájház

Ö N K O R M Á N Y Z A T I  H Í R E K
Pécsvárad Város Képviselő
testülete február 4-én tartotta 
legutóbbi ülését, melyen az 
alábbi napirendi pontokat tár
gyalta.

A testület rendeletet foga
dott el a helyi közművelődési 
feladatok ellátásáról. Ezeket a 
feladatokat elsősorban az ön- 
kormányzat által fenntartott 
művelődési házzal, mint költ
ségvetési intézménnyel látja 
el.

Megtárgyalták és elfogadták

a képviselő-testület 2002. évi 
munkatervét.

Tárgyalták az Állami Szám
vevőszék vizsgálati jelentését 
a helyi önkormányzat beruhá
zásaihoz és rekonstrukcióihoz 
nyújtott 2001. évi céltámoga
tások igénybevételéről és fel- 
használásáról. Ebben a 
szennyvíztisztító-telep bővíté
se és szennyvízcsatorna-háló
zat építése (északi lakótelep, 
Pécsvárad-Zengővárkony) sze
repelt.

Göncz Árpád,
a Magyar Köztársaság volt elnöke levele

Kedves Polgármester Úr!
Köszönöm gyönyörű naptárukat -  ebben az évben 
messze ez volt a legszebb naptár, amit ajándékba 
kaptam! Figyelme, újévi jókívánsága nagyon jólesett. 
Magam is kívánok Önnek, s Pécsvárad valamennyi 
lakójának boldog és eredményes új esztendőt!

Meleg barátsággal
Göncz Árpád

Adományok
Január közepén a napközi
otthonos óvodák a frank
furti Bad Vilbel városából 
Gerhard Stengel jóvoltából 
és segítségével nagyobb  
mennyiségű édességet kap
tak a Ferrero-gyártól, aján
dékba.

Ezután egy nagyobb értékű 
szállítmány érkezett január 
végén Pécsváradra, amelynek 
tartalma: 6 db vadonatúj au
tomata működésű betegágy, 
néhány tolószék rokkant bete
geknek, s olyan gépi berende
zések, amelyek megkönnyítik 
a mozgáskorlátozott emberek

fürdőkádból való „kiemelését.”
A szállítmányhoz tartozott 

még 1,5—2 tonna különböző szí
nű gyapjúfonál is, amely kötés
re, szövésekre és egyéb kézi
munkára alkalmas. A szállítá
si költséget Pécsvárad Város 
Önkormányzata vállalta.

Akiknek az adományokat 
köszönhetjük szintén: Gerhard 
Stengel, a Bad Vilbeli önkén
tes tűzoltóság és Christophe- 
rus Egyesületnek, valamint a 
Wetzlar-Dudenhofen-i Santec 
Firma vezetőségének.

Az ajándékokat ezúton is 
tisztelettel megköszönjük, s to
vábbi munkájukhoz sok sikert, 
erőt, egészséget kívánunk.

Szülők-nevelők bálja

Az általános iskola március 2-án tartja hagyományos bátyus 
bálját a sportcsarnokban. A  zenét a PHOENIX együttes szol
gáltatja. Az est sztárvendége: Balázs Pali, Mindig úgy szeress... 
című műsorával. Asztalfoglalás és jegyelővétel az iskola titkár
ságán: 465-315, munkaidő után: 465-485.

Jegyek:
Felnőtt: 1000 Ft 
Gyerek: 500 Ft 
Csak műsorra: 700 Ft
Minden érdeklődőt és szórakozni vágyót szeretettel vár az 

iskola tantestülete és szülői munkaközössége
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20 éves a várbaráti kör

A jubileumi ünnepség meghívottjai

Különleges alkalomra gyűl
tek össze január 25-én a 
művelődési központban a 
Pécsváradi Várbaráti Kör 
tagjai. Az est első részében 
megnyitották kiállításukat, 
melyen az egyesület 20 éves 
múltjából látható képi és 
írásos dokumentáció.

Gállos Orsolyának, a kör el
nökének köszöntő szavai után 
Tüskés Tibor író mondta el 
gondolatait a jubileum kap
csán. Ezután kezdődött az ün
nepi közgyűlés a színházte
remben. Gállos Orsolya tartott 
beszámolót a tavalyi évről és

visszaemlékezett az eltelt két 
évtized kiemelkedő eseménye
ire is. Dretzky Katalin, a kör 
titkára ismertette a szervezet 
pénzügyeit. Ezután a vendégek 
köszöntötték az egyesületet.

Elsőnek Zsáli János polgár- 
mester, majd Bokor Béla, a 
Településekért és a Művelődé
sért Baranyai Szövetség elnö
ke méltatta a kör tagjainak 
munkásságát. Bokor Béla min
taértékűnek nevezte a várba
ráti kör tevékenységét, melyet 
a szövetség a Magyar kultúra 
napján oklevéllel és emlékpla
kettel is elismert. Itt adtak át,

szintén a szövetség elismeré
seként, Töttös Sándornak em
lékplakettet, melyet a közmű
velődésért végzett kiemelkedő 
tevékenységével érdemelt ki.

A megye legfiatalabb test
vér-egyesülete, a Komlóért 
Egyesület nevében Jencsik  
János elnök is ajándékkal kö
szöntötte a várbaráti kört, 
majd dr. Wekler Ferenc, az Or
szággyűlés alelnöke méltatta a 
kör eddigi szerepét.

Kedves gesztus volt a Pécsi 
Baráti Körtől, hogy tortával 
köszöntötték a pécsváradiakat. 
Az ünnepségre több pártoló tag

is eljött Pécsről, köztük Lantos 
Miklós, dr. Imre Mária, Gárdo
nyi Tamás. A rendezvényen 
jelen volt még Arató Márton al
polgármester, dr. Kófiás Mi
hály, Apaceller József és Vér
tes László képviselők, akik tag
jai is az egyesületnek.

Az estet bátyus bál zárta, 
melyen a Phoenix együttes 
hangulatos zenéjére táncolhat
tak a vendégek. A várbaráG 
kör itt szeretne köszönetét 
mondani az Aranycipó Kft.-nek 
a rendezvény támogatásáért.

(Részletes beszámoló 
következő' számunkban.)

Az értelmiségi klub eseményeiből
Az „Anima Waradiense” Értel
miségi Klubban január 24-én 
megtartott találkozóra sajnos 
nagyon kevesen jöttek el, a tü
dőszűrő berendezés társaságá
ban is kényelmesen elfértünk. 
Molnár Zsuzsa „kamara elő
adásnak” titulálta a találkozót. 
Pedig a felkínált témák igen 
érdekesnek ígérkeztek, s a 
résztvevők igazolhatják, hogy 
valóban izgalmas beszélgetés 
bontakozott ki.

Elsőként Molnár Zsuzsától 
hallhattunk egy nagyon ala
pos, lebilincselő előadást „Rá
kóczi újratemetésének cente
náriuma” címmel. A  szinte 
meseszerű, a személyeket mint 
embereket bemutató, minden 
lényeges mozzanatot feleleve
nítő előadást élvezettel hall
gattuk, számos összefüggést 
ismertünk meg, sokat tanul
tunk. Megállapodtunk abban, 
ha a történelemórákon is mód,

idő és kedv lenne az ilyen jel
legű „mesélésre”, sokkal több 
inform áció maradna meg a 
gyerekekben.

Ezen a ponton csatlakoztat
tuk második programunkat, 
ugyanis Gászné Bősz Bernadett 
„Koravén gyerekek, infantilis 
felnőttek” címmel készült egy 
vitaindító előadásra. Áttekin
tette a gyermekek társadalom
ban, művészetekben, gazda
ságban betöltött szerepét a fel
világosodástól napjainkig, il
letve ennek a szerepnek a vál
tozásait. Izgalmas vitát -  va
gyis inkább beszélgetést, mivel 
szinte mindenben egy vélemé
nyen voltunk — folytattunk 
olyan kérdésekről, mint példá
ul: „Hogyan lehet kivédeni a 
médiák folyamatos nyomását 
és érdemes-e más világképet 
közvetíteni a gyermekeink
nek?” „Lehet-e tévé nélkül gye
reket nevelni?” „Milyennek ta

láljuk a mai, ún. gyermekiro
daimat?” „Meddig lehet és sza
bad gyermekeinket terhelni?” 
„Van-e tekintélye ma a felnőt
teknek?” stb.

Olyan jól sikerült az este, 
hogy amennyiben van rá igény, 
szívesen megismételjük egy 
későbbi időpontban. 2002. első 
félévének programja ugyanis a 
következőképpen alakul:
-  2002. február 17.: gyülekezés 

15 órakor a művelődési központ 
előtt a német klub meghívására 
és vendégeiként részt veszünk 
Obányán a „Hutzel-Sonntag” el
nevezésű, télűző máglyagyújtó 
rituálén

-  2002. március 21.: 17.30 óra, 
városi könyvtár. Bemutatkoznak 
a városi könyvtár és gyűjtemé
nyei, író-olvasó találkozó Makay 
Ida költővel a „Költészet napjá
ra” készülve

-  2002. április 25.: 18. óra, mű
velődési központ. A reformáció 
nagy alakjai és baranyai jelesei, 
előadó: Szabó Lászlóné reformá
tus lelkész

-  2002. április 30.: műemléki 
séta városunkban Gállos Orsolya 
szakavatott vezetésével (A rész
leteket később pontosítjuk!)

-  2002. május 23.: 18 óra, Ba
ráthegyi Gyógyház. Népi gyó
gyászat, népi gyógymódok, elő
adó: dr. Bíró Ferenc
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Gondolatok a fiatalok 
életperspektíváiról
Szocializáció és a település

A Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat vezetőjeként 
a fiatalokra is irányuló munkánk szempontjából két, 
egymással szorosan összefüggő szociológiai fogalmat 
tartok szükségesnek kiemelni: a szocializációt és a te
lepülést. A laikusok a szocializáció helyett általában a 
nevelés fogalmát használják és az általános vélekedés 
szerint egy gyerek társadalmilag elfogadott felnőtté vá
lásához elegendő bizonyos fegyelmezési módszerek al
kalmazása.

Amíg azonban egy csecsemő- 
bó'l olyan személyiség válik, 
aki önálló munkára képes, fe- 
leló'sségteljes, mások becsüle
tét és jogait tiszteletben tartó 
felnőttként képes harmonikus 
emberi kapcsolatokra (élet
társsal, gyerekével, barátok
kal, munkatársakkal), a neve
lésen kívül számos egyéb ha
tás éri, s ezek mindegyike ala
kítja személyiségét.

Ezek közül a hatások közül 
kiemelkedik a hely, ahol él. A 
lakókörnyezet a családot köve
tő első tágabb társadalmi vi
lág, ahol megtapasztalja, mi 
szerint alakulnak az egyes gye
rekek életlehetőségei. Ez a ta
pasztalat olyan mélyen épül be 
a személyiségbe, hogy már kis
gyerekkortól meghatározza az 
önértékelést, az ebből követke
ző törekvéseket. Ez legnyilván
valóbban az iskolához és a ta
nuláshoz való viszonyban jele
nik meg!

Arról, hogy érdemes-e tanul
ni, nem a szavak, a rábeszélés, 
a büntetés győzi meg, hanem 
az a tapasztalat, amire sző
kébb és. tágabb környezetében 
tesz szert: az életmód és az 
ehhez társuló elismertség erő
sebb mozgatórugói az egyéni 
ambícióknak, mint bármilyen 
példabeszéd. Már a gyerekek 
társas világában tükröződik a 
tágabb társadalmi környezet 
értékrendje: kinek van na
gyobb becsülete? A  márkás 
cipő, a mobil telefon, a család 
autójának márkája erősebben 
határozza meg, kinek mekkora 
rangja lesz a gyerekek között, 
mint az, hogy ügyes kezű-e, tá- 
jékozottabb-e például termé
szeti ism eretek terén vagy 
hogy segítőkészebb-e társai
nál.

A közvetlen élményeken túl 
ma már a gyerekek minden
napjainak szerves része a tv, 
amely köztudottan számos ká
ros hatása mellett oly módon 
is árt, hogy gerjeszti azt a fe
szültséget, ami a szappanope
rákban és egyéb műsorokban 
megjelenített életmód és a sa
ját életkörülmények között 
húzódik.

Különösen igaz ez a kama
szokra, akik már szakadnak el 
a szülői kapcsolatoktól és egy
re fontosabbak lesznek szá
mukra az önállóságnak azok a 
terepei, amelyeket a barátok
kal teremtenek maguknak.

Amikor munkánk során a 
megelőzés elsődleges fontossá
gát hangsúlyozzuk, akkor 
azokra a veszélyhelyzetekre 
gondolunk, amelyek a szemé
lyiség fejlődését negatívan be
folyásolhatják. Szolgáltatása
inkat is aszerint alakítjuk, 
hogy hol tudunk elébe menni 
a súlyosabb kockázatoknak: 
korai gondozás, családtámoga
tás, kisgyerekek, sérült vagy 
lelki nehézségekkel küzdő em
berek.

A megelőzés szempontjából 
kiemelt fontosságot tulajdoní
tunk a településnek, amely az 
alapítvány ellátási körzetében 
várost és falvakat egyaránt je
lent.

A két településtípus eltérő 
lehetőségeket biztosít az ott 
élők számára, s a falvak között 
is rendkívül nagy a szóródás e 
tekintetben.

A települések hátrányos 
vagy előnyös helyzete nem ab
szolút: a falvak hagyományo
san szoros emberi kapcsolato
kat jelentettek, s az egymás 
számára nyújtott segítség el
lensúlyozta azoknak az intéz

ményeknek a hiányát, ame
lyekkel viszont a város rendel
kezik. De a falvak közösségi 
ereje számos tényező következ
tében az utóbbi évtizedekben 
már felbomlott, s csak korláto
zottan nyújtja a hagyományos 
közösségek erejét.

A város mint település az 
európai történelem során min
dig a befogadás színtere volt, 
a vidékről menekülők a váro
sokban kerestek biztonságot, s 
a városoknak nyújtott külön
leges jogok éppen ennek a stá
tusnak az elismerését és meg
erősítését szolgálták.

Pécsvárad lassan tíz éve 
nyerte vissza ezt a státust, s 
olyan hagyományra építhetett, 
amelyben e központi szerepkör 
az itt élők büszkeségét erősít
hette. Ezt az értékőrzést és kö
zösségépítést testesíti meg a 
várbaráti kör.

Egy kívülről jött szem más 
nézőpontból is közelít: miköz
ben a város múltjához mint 
kulturális-történelmi értékhez 
viszonyul, szakmájánál fogva 
belebonyolódik a helyi társada
lom problémáiba, inkább a je
len és a jövő kérdéseit fesze
geti.

A város, éppen történelmi 
szerepéből következően min
dig nyitott közösség, amely ép
pen, mert befogadó, egyben 
sokrétű is. A  város abban kü
lönbözik a falutól, hogy nem 
az odaszületés és a rokonsági 
kapcsolatok alapján tartja 
össze a közösséget, hanem le
hetőséget ad arra, hogy lakói 
különböző választásaik men
tén alkossanak csoportokat: 
kulturális és vallási közössé
geket, szabadidős klubokat, 
vagy éppen a biológiai jellem
zők szerint, mint az életkor 
vagy a nem, hiszen eltérő igé
nyeik vannak vagy lehetnek a 
fiataloknak, a családosoknak 
és az idősödő korúaknak, va
lamint a nőknek és a férfiak
nak. A társas érintkezés sok
rétűségében, abban, hogy egy 
ember egyidejűleg több cso
porthoz is kapcsolódhat, fella
zulnak a hagyományos hatá

rok. Mivel belső tagoltsága el
lenére a város szolgáltatásai
nak gazdagságával képes egy
séges közösséggé integrálni az 
ott élőket, számos csoporthoz 
tartozva nem léphet fel egyet
len csoport sem a közösség ér
dekének kizárólagos képvise
lőjeként.

A helyét kereső fiatal, és a 
megállapodott egzisztenciával 
rendelkező vállalkozó, a vala
mely tisztségben döntési jog
gal rendelkező és a gyerekeit 
nevelő anya egyaránt megha
tározhatja önmagát valami
lyen csoport tagjaként és ek
kor mondhatja azt, hogy „mi” 
amíg nem állítja ezzel mások
kal szembe önmagát, kiemel
ve a saját csoport vélt többle
teit (jogokat, lehetőségeket, 
erényeket, képességeket) má
sokkal szemben, s mindaddig, 
amíg a „mi” valódi felelősség
gel társul.

E tekintetben különös fele
lősség hárul azokra, akik egy 
egész közösség szolgálatát vál
lalják, akár intézmények veze
tőiként, akár képviselőkként, 
vagy egyéb tisztségek betöltő
iként.

Programjainkkal csak má
sokkal együttműködve lehe
tünk képesek elérni azt a tár
sadalmi csoportot, amelynek 
az integrálása ma az egyik leg
kritikusabb szociális kérdés, 
nevezetesen: a serdülőket.

Azokkal a kulturális hatá
sokkal és fogyasztói kísérté
sekkel szemben, amelyek ma 
a fiatalok értékrendjét megha
tározzák, csak olyan szemlélet 
próbálkozhat alternatív élet
program ok bem utatásával, 
amely képes felülemelkedni a 
helyileg rögzült csoporttudato
kon, s belátja, hogy minél tá- 
gabban vonjuk meg annak a 
csoportnak a határait, amire 
azt mondjuk: „mi”, annál na
gyobb felelősséget tanúsítunk 
a közösség iránt.

A  fiatalok számos életkori 
válsággal kénytelenek meg
birkózni, a családi háttér je
lentősége mindenki számára 
ismert, de mennyire vagyunk 
tudatában annak, hogy egy te
lepülés kínálta életperspektí
vák meghatározzák az ambí
ciókat, s a csoportok közötti 
m inősítések (pl. az iskolák 
vagy a lakókörzet között) le
választják azokat a csoporto
kat, akiket pedig integrálni 
lenne szükséges?
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Ifjúsági vállalkozói központA fiatalok saját körükbe zá
rulnak, s közönnyel vagy egy
szerűen kultúrálatlan maga
tartásukkal, igénytelenségük
kel jelzik vissza: nem érzik 
magukat egy közösség részé
nek.

Sok családban a fiatalok már 
abba nó'nek bele, hogy a csa
lád felnőtt tagjai évek óta mun
kanélküliek, a legtöbb, amit 
még elérhetnek, az alkalmi 
munka lehet, miközben egyre 
több olyan vonzásnak vannak 
kitéve, am elyek szám ukra 
pusztán m unkaviszonyból 
származó jövedelemmel nem 
elérhetők. Ez a feszültség a 
motiválatlanságban, először az 
iskolától, majd minden egyéb 
intézménytől való eltávolodás
ban jut kifejezésre, s folytató
dik saját csoportba szervező
déssel, amelynek belső szabá
lyai biztonságot és erőt adnak, 
így utasítják el a közösségi élet 
lehetőségét.

Legfrissebb adatok szerint 
84 000 fiatal munkanélküli, 
funkcionális vagy tényleges 
analfabéta és semmilyen vízi
ója nincs saját életéről. De a bi
zonytalanság kézzelfogható él
mény a nem munkanélküliek 
számára is azáltal, hogy köz
vetlen tapasztalattá válik szá
mukra a magyar társadalom 
éles kettészakadása: az utób
bi évek során felerősödött 
egyenlőtlenségi viszonyok be- 
hozhatatlanná tették a társa
dalom egyharmada számára a 
leszakadást és további egyhar- 
mad csak nagy erőfeszítések 
árán tudja szinten tartani éle
tét.

A  jövedelmi viszonyok tekin
tetében a társadalom alsó és 
felső tizede közötti távolság az 
utóbbi években tízszeresére 
nőtt, s az egyéb, nem közvetle
nül pénzben jelentkező lehető
ségek a közmorál olyan mély
re süllyedését tükrözik, ami
ben hitelüket vesztik azok az 
erkölcsi szabályok, amelyek 
akár fiatalokkal, akár bárkivel 
szemben az igényesebb életért 
és a közösségi élet minőségé
ért elvárhatók.

A drogfogyasztás veszélyei
re szakemberek próbálják a fi
atalokon kívül a pedagógusok 
és a szülők figyelmét felhívni, 
a dohányzás és az alkoholfo
gyasztás ellen i kam pány 
hosszú ideje működik, de ami
kor valamilyen megbotránko
zást keltő vagy éppen szabály

sértő viselkedés kelt megütkö
zést, mintha mindenki elfeled
kezne arról, hogy mindez va
lamilyen hiánynak a kifejező
dése. Az érzések, a figyelem, az 
igényesség hiánya a szűkebb 
családon kívül a tágabb világ
gal szembeni elégedetlenség
ből fakad.

Mivel az alapítvány tevé
kenysége 14 településre terjed 
ki, összehasonlíthatjuk a fal
vak és a városban élők pers
pektíváit: az előbbi végletesen 
beszűkült lehetőségei szinte 
termelik azokat a szociális fe
szültségeket, amelyekkel hely
ben nem, vagy alig lehet meg
küzdeni.

Ha a nagyobb települések 
igazgatási funkciójuknál fogva 
valóban egy kistérség központ
jaként működnek, a helyben 
lakók számára elérhető lehető
ségeket természetes módon te
szik hozzáférhetővé az erőfor
rások tekintetében sokkal ked
vezőtlenebb helyzetűek számá
ra pl. információk, pályázati 
források.

E törekvés látszik megvaló
sulni az esti gimnázium indí
tásával, a sportlehetőségek 
széles körű igénybevételével.

A legnehezebb feladat oly 
módon közösséggé alakíta
ni egy város lakosságát, 
hogy a városi lakosság sok
rétűségéhez igazodó élet
perspektívákat kell biztosí
tani, miközben a kistelepü
lések lakóit is ugyanúgy a 
városhoz tartozóknak kell 
tekinteni.

A város támogatásának bir
tokában mi a közösségi élet 
fejlesztésével szándékozzuk 
megelőzni korosztályok végle
ges társadalmi leszakadását, 
akár hátrányos helyzetű kis
falvakban, akár a kisváros vé
dettebb, komfortosabb környe
zetében élnek is.

Örülök, hogy együttműködő 
partnereink köre bővül az ifjú
sági önkormányzat kezdemé
nyezőivei, akiknek hasonlóan 
felkészült és elkötelezett mun
katársakat kívánok, mint akik 
a Család és Közösség Alapít
ványt a két háziorvos, a gye
rekorvos, a gondozási központ 
vezetője és a várbaráti kör ve
zetői személyében kezdettől 
fogva támogatták.

Varsányi Erika

A volt DÉDÁSZ-épület átala
kításával elkészült az ifjúsági 
vállalkozói központ, melyet 
február 8-án adtak át ünnepé
lyes keretek között. Az avató
ünnepségre meghívást kaptak 
a térség polgármesterei, intéz
ményvezetői, vállalkozói, a 
központ megvalósításának tá
mogatói, bérlői. Jelen volt dr. 
Kékes Ferenc, a Baranya Me
gyei Közgyűlés elnöke, Pörös 
Béla és Bokor Béla, a Baranya 
Megyei Közgyűlés alelnökei. A 
zeneiskola rézfúvós kvartettjé
nek muzsikája után dr. Wekler 
Ferenc, a Zengőalja Kistérségi 
Társulás elnöke köszöntötte a 
jelenlévőket, majd ismertette a 
vállalkozói központ létrehozá
sának, megvalósulásának kö
rülményeit, személyesen kö
szöntötte és köszönte meg 
azoknak, akik támogatták a 
központ létrejöttét. A  kistérsé
gi társulás irodája újra Pécs- 
váradon, ebben az épületben 
működik.

A megnyitó részeként bemu
tatták azt a rövidfilmet, amely 
a zengőalja kistérségről, a tér
ség településeiről, adottságai
ról, von zerejéről szól. Dr. 
Wekler Ferenc ismertette a 
térség eddigi informatikai fej
lesztéseit, melyet a II. Béla 
Középiskolával közösen valósí
tottak meg. A mecseknádasdi 
multicenter és a pécsváradi 
középiskolai számítógépes ter
mek átadása után most újabb 
egységgel gazdagodott a tér
ség. Ezúttal az induló vállal
kozásokat kívánják segíteni, 
informatikai hátteret nyújtani 
számukra. A 70-80 millió fo
rintos beruházást a Regionális 
Településfejlesztési Tanács, 
országos és helyi cégek, vállal
kozások támogatták. Mintegy 
két hónap alatt jött össze az az 
50 milliós alap, amelyből a fej
lesztés elkezdődhetett.

A film és az ismertető után 
dr. Kékes Ferenc méltatta a 
kistérség eddigi munkáját. 
Beszédében kiemelte, hogy 
nem elég álmodni, de világosan 
kell látni és a célokat pontosan 
megfogalmazni. Méltatta azo
kat a térségben élő jóakaratú, 
együttműködésre képes embe
reket, akik megfelelő szerve
zéssel megvalósították céljai
kat, létrehozták a vállalkozói 
központot. Dr. Jankó Tamás,

az Allianz Hungária Rt. Dél- 
Dunántúli Igazgatóság területi 
igazgatója üdvözölte a vállal
kozói központ megvalósulását 
és bejelentette, hogy önálló iro
dát nyitottak az épületben, 
melyben Grátz Mária irodave
zető és m unkatársai teljes 
körű biztosítási szolgáltatás
sal, biztosítások értékesítésé
vel, tanácsadással várja meg
lévő és új ügyfeleiket.

Az épület beépített alapterü
lete 620 m2. Ezen 11 irodahe
lyiség, a számítógépterem, a 
konferenciaterem, a kávézó és 
az egyéb kiszolgáló helyiségek 
„osztoznak”. A  zengőaljai kis
térség irodája jelenleg egy iro
dában működik. Az iroda infor
mációs központként is funkci
onál, itt várja Szeibert Edéné, 
a térség fejlesztési menedzse
re és munkatársa mindazokat 
a vállalkozókat, akiket az ak
tuális pályázatok érdekelnek. 
(Nemcsak fiataloknak nyújta
nak segítséget, bárki felkeres
heti az irodát.)

Az üresen álló irodákba vár
ják még bérlők jelentkezését. 
Az induló vállalkozások támo
gatásként 1/2 évig ingyen kap
ják a helyiségeket, azaz bérle
ti díjat nem, de a rezsiköltsé
geket fizetniük kell. További 
lehetőségeket kínál az egy évig 
ingyen használható internet.

A vállalkozói központban 
már működik egy internetes 
kávézó, ahol a fiatalok kultu
ráltan tölthetik el szabadide
jüket. Jelenleg két gép áll ren
delkezésre. Az internet-hasz
nálatért 1000 Ft-os havi bér
letet lehet váltani, amiért egy 
hónapon keresztül korlátlanul 
használható a világháló. Az 
épület tetőterében alakították 
ki a II. Béla Középiskolához 
tartozó újabb számítógépes 
termet, ahol szakember segít
ségével tanfolyamokat szervez
nek majd. Az eszközállomány 
jobb kihasználása és a térség 
lakóinak kedvezőbb ellátása 
érdekében kihelyezett számí
tógépekkel is terveznek ún. 
kitelepült tanfolyamokat. A 
tetőtérben 100 fős konferencia- 
terem is található, melyet a 
napokban rendeznek be. A te
rem teljes felszerelésével kibé
relhető.

B. Gy. és K. Á.
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HÍREK RÖVIDEN
A  FID ESZ MPP-MDF sajtótá
jékoztatója

A FIDESZ-Magyar Polgári 
Párt és a Magyar Demokrata 
Fórum január 25-én a pécs- 
váradi polgármesteri hivatal 
dísztermében mutatta be a saj
tó képviselőinek a 2002. évi 
országgyűlési választások Ba
ranya megyei egyéni képvise
lőjelöltjeit. Bánki Erik, a FI- 
DESZ-MPP megyei elnökének

Szakmai fórum civil 
szervezeteknek

A Településekért és a Műve
lődésért Baranyai Szövetség 
szakmai fórumot és tanácsko
zást szervezett január 11-én a 
pécsváradi polgármesteri hiva
tal dísztermében. A rendez
vényre a megye civil szerveze
tinek képviselőit hívták meg, 
akik dr. Kovács Dezső egyete
mi adjunktus, A vidék és a ci

köszöntője után a hét jelölt kü- 
lön-külön bemutatkozott. Köz
tük dr. Hargitai János, válasz
tókörzetünk jelenlegi ország- 
gyűlési képviselője is.

VTV-adás
Február 21-én csütörtökön 

(ism. 22-én)

AN YA KÖ N YVI HÍREK
Születések: Pataki Ro- 
land (Pusztakisfalu); Szo- 
koli Evelin, Gulyás Patrik, 
(Lovászhetény); Orsós Ri- 
chárd, Pohli Tamás, Wag
ner Renáta (Pécsvárad); 
Baráth Mátyás, Haraszti 
Levente (Nagypall); N é
meth Patrik (Szilágypusz
ta); Kányási Bálint (Csoko
ládépuszta)
50 éves házassági évfor
duló: Hosszú János és 
Kiss Mária
Házasságkötés nem volt. 
Elhunytak: Weisz József 
83 éves, Keszler Jánosné 
sz. Molitor Máris 83 éves 
(Erdősmecske); Pasztler 
Ferenc 74 éves, Papp Já
nos 74 éves, Schön Ferenc- 
né sz. Bayer Julianna 80 
éves; Szabó Józsefné sz. 
Bayer Anna 79 éves, Szép 
Sándor 80 éves (Zengő- 
várkony)

vil társadalom lehetőségei az 
EU-hoz való csatlakozás után 
című előadását és Bokor Béla, 
a szövetség elnöke, Az önkor
mányzatok és a civil szerveze
tek a településekért című elő
adását hallhatták. Ezután dr. 
Végh Józsefné, a szövetség tit
kára tájékozatta a közönséget, 
hogy kezdeményezték a „2002 
-  a Baranyai Kistérségek Ün
nepe” elnevezésű programsoro
zatot, melyhez várják a civil 
szervezetek aktivitását. A 
program második felében a 
(nagyszámú) jelenlévők tehet
ték fel kérdéseiket, mondhat
ták ötleteiket, javaslataikat.

Patikaügyelet
Január 27.—február 17. Szent 

István Patika
Február 18.-február 24. Szent- 

háromság Patika 
Február 25,-március 17. Szent 

István Patika

Köszönet a támogatásért
A míves tojás múzeum kö

szönetét mond Pécsvárad vá
ros polgárainak, képviselő- 
testültetének és polgármeste
rének, valamint a Pécsváradi 
Építő és Kereskedelmi Kft. tag
jainak, vezetőségének és elnö
kének a népművészeti kultú
ra népszerűsítésének pártolá

sáért. Támogatásuk az elmúlt 
évben is hozzásegítette a mú
zeumot rendeltetésszerű mű
ködéséhez, rendezvényei meg
tartásához és a 13 000 látoga
tó fogadásához.

Népi jóslatok, ünnepek 
februárra
Február a böjtölő hava. Ün
nepeink, emléknapok:
2. Gyertyaszentelő Boldog- 

asszony
13. Hamvazószerda
14. Bálint-nap
22. Szent Péter apostol 

székfoglalása
23. Szent Mátyás apostol

Népi időjóslások
„Ha a varjú károg, bunda 

nélkül lesz nagy károd!

A P R Ó H I R D E T É S

ELADÓ Hosszúhetényben, Bere- 
ki dűlőben szőlő présházzal és szán
tóval. Érdeklődni az esti órákban: 
490-337

Ha a szarka száll magá
ban, rossz idő lesz a határban.

Februárban északi szél: 
tőle népünk termést remél.

De ha nem fúj februárban, 
áprilisban félve várja. ”

„Ha fénylik gyertyaszente
lő, a szűrödet vedd elő!

Mátyás ront, ha talál, ha 
nem talál, csinál.

Ha február hóban bundá
dat leteszed,

Húsvétkor bizonnyal ismét 
előveszed.”

Magyar kultúra napja: Hagyományteremtő szándékkal rendezte meg 
Pécsvárad Város Önkormányzata január 21-én ünnepi megemlékezését a 
városháza dísztermében. Zsáli János köszöntő szavai után a pécsváradi 
napköziotthonos óvodák növendékei, a Kodolányi János Általános Iskola és a 
II. Béla Középiskola tanulói, a zeneiskola szaxofon- és rézfúvós kvartettje, 
valamint a női kamarakórus adott műsort

A PIFÖ hírei
Közgyűlés. Pécsváradon 

tartotta közgyűlését a Gyer
mek és Ifjúsági Önkormányza
ti Társaság (GYIÖT) Dél-Du
nántúli Regionális Tagcsoport
ja január 20-án. A gyűlésen be
számolót hallgattunk meg az 
előző évről és a 2002-es év 
munkatervéről. Hegyi László, 
a Dél-Dunántúli Regionális If
júsági Szolgáltató Iroda veze
tője ismertette az iroda eddigi 
működését, bemutatta a regi
onális pályázati rendszert. Ez
után hasznos vélemények és 
hozzászólások hangzottak el a 
régióban tevékenykedő ifjúsá

gi szervezetek képviselőitől.

Wanted Rock-Clubot ren
deztünk a művelődési központ
ban január 26-án. A jövőben 
szeretnénk rendszeres szóra
kozási lehetőséget nyújtani a 
fiataloknak hasonló rock-clu
bok és diszkók szervezésével. 
Havonta 1-2 alkalommal len
nének ilyen bulik, igény sze
rint. Legközelebb február 23- 
án tartunk diszkót! Figyeljétek 
hirdetéseinket, várunk benne
teket!



2002. február H í r m o n d ó 7

K U L T U R Á L I S  A J Á N L Ó
Színházjáró busz indul 

február 23-án, szombaton 14 
órakor a Pécsi Nemzeti Szín
házba Dés — Nemes — Böhm -  
Horváth -  Korcsmáros: Vala
hol Európában című musi
calre. A  jegy és útiköltség 1750 
Ft. Jelentkezni a műveló'dési 
központban lehet.

M egjelent H eil H elm ut 
összeállításában, Körtvélyessi 
László fotóival a Magyarorszá
gi Német Népviseletek máso
dik kiadása. A keménytáblás, 
kétnyelvű, gyönyörű kiadvány 
újabb képekkel gyarapodott. 
Megvásárolható a műveló'dési 
házban (ára 3000 Ft).

Rajzpályázat
Pécs Város Polgármesteri 

Hivatala, a Pécsi Püspökség, a 
Baranya Megyei Múzeumok 
Igazgatósága, a Baranyai Pe
dagógiai Szakszolgálatok és 
Szakmai Szolgáltatások Köz
pontja és a Pécsi Tájak Korok 
Múzeumok Klub Egyesület 
rajzpályázatot hirdet Baranya 
megyei általános iskolák 4.,5. 
és 6. osztályos tanulóinak a 
világörökség helyszíneiről. A 
pályázat témakörei:
-  sírkamrák, kápolnák, fal

festmények, korakeresztény 
szimbólumok

-  tárgyi anyag (pl. üvegtár
gyak, mécsesek, ékszerek)

-  szertartások, események.
A pályamunkák A/5, A/4, A/3

méretű, bármilyen technikával 
kivitelezettek lehetnek.

Az elkészítéshez segítséget 
nyújthatnak a Jelenkor (iro
dalmi és művészeti folyóirat) 
2001. novemberi száma, CD- 
ROM a pécsi világörökségről, 
a Baranya Megyei Múzeumok 
Igazgatósága Régészeti Kiállí
tása.

A zsűrizett, díjnyertes alko
tásokat kiállítják, az ünnepé
lyes díjkiosztásra a Múzeumi 
Világnap és Pünkösd alkalmá
ból kerül sor. A pályamunká
kat helyben a pécsváradi mű
velődési központban adhatjá
tok le, április 11-éig. További 
felvilágosítás is itt kapható.

Mesélnek a képek
Mesélnek a képek címmel 

kiállítás nyílik a művelődési 
központban március 4-én, 17 
órakor.

A  kiállítást prof. Zvonimir 
Marice horvát főkonzul és dr. 
Wekler Ferenc, az Országgyű
lés alelnöke nyitja meg. A 
D una-Dráva Nemzeti Park 
Igazgatósága, a Kopácsi Rét 
Természeti Park, a Baranya 
Megyei Múzeumok Igazgatósá
ga és a Baranya Megyei Levél
tár közös szervezésében meg
valósult kiállítás Pécs és Mo
hács után most városunkban is 
látható m árcius 22-éig. A 
bellyei uradalomban — ma a 
Kopácsi Rét Természeti Park 
területe — gyakran tartózkodó 
Habsburg-család életét, vadá
szatait, kirándulásait, az érin
tetlen természet csodáit, az ott 
élők életét szenvedélyesen fo
tózó Izabella főhercegnő képei 
híven tükrözik egy mára telje
sen eltűnt világ hangulatát. A 
több mint százéves felvételek 
a kor dokumentumai, ember és 
természet háborítatlan együtt
élésének hiteles lenyomatai. A 
kiállítás támogatói:

Világbank, WWF Danube 
Carpathian Programme, Wes- 
tel 900 GSM Rt., Nemzeti Kul
turális Alapprogram, Nemzeti 
Kulturális Örökség Minisztéri
uma, Natours Travel Agency.

IFJÚ(J)SÁG
Ezzel a címmel jelent meg a 

Pécsváradi Ifjúsági Ö nkor
mányzat ingyenes időszakos 
lapjának első száma február 
elején. A kiadvány célja egy
részt, hogy a pécsváradi fiata
lokkal és az ifjúsági önkor
mányzattal kapcsolatos ese
ményekről, rendezvényekről 
hírt adjon, másrészt, hogy a fi
ataloknak véleménynyilvání
tási lehetőséget nyújtson. Az 
aktuális híreken és program- 
ajánlón túl állandó rovatokban 
olvashatunk az országosan 
működő Gyermek és Ifjúsági 
Önkormányzati Társaságról, 
internet-, könyv-, videó- és 
moziajánlókat közlünk. A  „Be
széljük meg” rovatba olvasói 
véleményeket várunk, a „Se
gítség, szülő lettem!” rovatban 
a gyermekvállalás és gyermek- 
nevelés problémáiról olvasha
tunk, a „Vakvágányok” címszó 
alatt pedig a szociális és tár
sadalmi problémák kapnak 
helyet.

Az első számban a PIFÖ 
megalakulásáról és eddigi te

vékenységéről is átfogó képet 
kapunk. A  kiadvánnyal kap
csolatos bármilyen észrevéte
leket, javaslatokat a művelődé
si központban, illetve  a 
pifo@pecsvarad.hu e-mail cí
men lehet jelezni. A  lap elne
vezésére is itt lehet leadni a 
javaslatokat február 20-áig. 
Ha ez a név tetszik, ezt is le
het jelezni. (Nekünk tetszik az 
elnevezés és sok sikert kívánunk 
a további munkához!-aszerk.)

p e c s v a r a d .h u
Regisztrálták a Pécsvárad 

domain-nevet, így februártól 
könnyebben elérhető települé
sünk honlapja az interneten. 
Címe: http://pecsvarad.hu

A honlapon megtalálható 
minden fontosabb információ a 
településről: természeti kör
nyezet, földrajz, történelem, 
kultúra, idegenforgalom, intéz
mények, civil szervezetek, ak
tuális programok stb., vala
mint az intézmények, hivatal
nokok új e-mail-címei is, me
lyektől gyorsabb és hatéko
nyabb információáramlást vár
nak.
Polgármesteri hivatal: 

hivatal@pecsvarad.hu 
Önkormányzat: 

onk@pecsvarad.hu 
Zsáli János polgármester: 

zsali@pecsvarad.hu 
Dr. Fenyvesi János jegyző: 

fenyvesi@pecsvarad.hu 
Bori Gábor, a műszaki 

csoport vezetője: 
bori@pecsvarad.hu 

Művelődési központ: 
muvhaz@pecsvarad.hu

Hangverseny 
a sportcsarnokban

A Filharmónia Dél-Dunán
túli Kht. ifjúsági bérleti hang
versenyeinek következő elő
adását március 5-én, 9 órakor 
tartják, ezúttal a sportcsarnok
ban. Pergolesi: Az úrhatnám 
szolgáló vígoperájából a Me
csek Fúvósötös ad elő részlete
ket. Énekel Bukszár Márta és 
Kuncz László, balettozik Haj- 
zer Gábor.

Jubileumi Thunder Rock-Club
A IX., jubileum i Thunder 

Rock-Clubot m árcius 9-én, 
szombaton 21 órától a műve
lődési központban rendezik 
meg.

A II. Béla
Középiskolában
történt
Jubileum. Az iskola fenn
állásának 35. évfordulójá
ra összeállított kiállítást a 
művelődési központ emele
ti termében műsorral kö
szöntötték az iskola tanu
lói. A  kiállítást Papp Gyu
la igazgató nyitotta meg. A 
megnyitón jelen volt még 
Zsáli János polgármester, 
Arató Márton alpolgármes
ter. Ebből az alkalomból 
köszöntötte Papp Gyula az 
iskola egyik alapító taná
rát, Marczi Józsefet, aki no
vemberben betegsége mi
att nem volt közöttünk.

Tanulmányi verseny.
Az Országos Rendvédelmi 
Tanulmányi Verseny dön
tőjébe jutott Rész Ibolya, 
12/A. osztályos tanulónk. 
A döntőt februárban Ka
posváron rendezik. Gratu
lálunk.

Sítábor. Január 27-én 
rendvédelmi és határren
dészeti fakultációs tanuló
ink sítáborba utaztak Szlo
vákiába Szabóné Debrece
ni Erzsébet és Szép Péter 
tanárok kíséretével.

Félévi beszámolók. Le
zárultak az esti gimnázium 
félévi beszámolói, minden
ki sikeresen teljesítette a 
követelményeket. Talán 
többen is kedvet kapnak, s 
jövőre ismét indulhat egy 
osztály. Várjuk az érdeklő
dők jelentkezését.

Szalagavató. Az idei 
szalagavató ünnepélyen 
23 pár mutatkozott be a 
szülőknek, vendégeknek 
február 15-én.

Dr. Fenyvesi Jánosné

A Mozgáskorlátozottak 
Pécsváradi Tagegyesületének 
2002. évi fogadóórái
Február 28.; március 14. és 28.; áp
rilis I I . és 25.; május 9. és 23.; júni
us 6. és 20.; július 4. és 18.; augusz
tus I . , 15. és 29.; szeptember 12. 
és 26.; október 10. és 24.; novem
ber 7. és 2 1.; december 5. és 19. A 
fogadóórák minden alkalommal 9- 
12 óráig tartanak.

mailto:pifo@pecsvarad.hu
http://pecsvarad.hu
mailto:hivatal@pecsvarad.hu
mailto:onk@pecsvarad.hu
mailto:zsali@pecsvarad.hu
mailto:fenyvesi@pecsvarad.hu
mailto:bori@pecsvarad.hu
mailto:muvhaz@pecsvarad.hu
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Sportköri közgyűlés
Január 29-én tartotta szoká

sos évi közgyűlését a Pécs- 
váradi Spartacus Sportkör. 
Speigl József, a kör elnöke 
részletes beszámolót adott az 
elmúlt évról, melyben kiemel
te, hogy a 2001-es év volt ed
dig az egyesület életében a leg
sikeresebb.

A sportkör 2001. évi költ
ségvetése a következő' téte
lekből állt: labdarúgó-szak
osztály 5 054 000 Ft, női kézi
labda 912 000 Ft, férfi kézilab
da 1 245 000 Ft, kosárlabda
szakosztály 107 000 Ft, sakk 
201 OOOFt, thai-box 75 000 Ft, 
épületfenntartási költségek 
479 000 Ft, működési költségek 
1 026 000 Ft.

így összesen 9 099 000 Ft volt 
a kiadások összege.

Ezután Zsáli János ismer
tette a felügyelőbizottság be
számolóját, melyben mindent 
rendben találtak. A beszámo
lókat hozzászólások, kérdések 
követték. A közgyűlésen le
mondott vezetőségi tagságáról 
Spannenberger János, Gelen
csér János és Haklik Lajos, 
akik munkahelyi elfoglaltsá
gaik miatt nem tudják vállal
ni a további munkát. Ezt kö
vetően javaslatok hangzottak

Óvodásaink örömmel szerepel
tek a magyar kultúra napján, 
január 21-én. Az óvodások sze
replési lehetőségei a követke
zőképpen alakultak:
— 2002. február 2. Svábbál- 

megnyitón a M agyar-N é
met Nyelvű Iskolaközpont
ban (Gesztenyés úti óvoda, 
Napraforgó csoport)

el új vezetőségi tagok felkéré
sére, de ezeket többen vissza
utasították, így csak egy új ta
got választott meg a közgyűlés 
Fuchs Gábor személyében. A 
vezetőség létszáma a korábbi 
hét főről így ötre csökkent, 
melynek tagjai jelenleg: Speigl 
József, Koch Lajos, Kakas Sán
dor, Kajos Árpád és Fuchs Gá
bor.

Sakkhírek fehéren-feketén
Felnőtt csapatunk január 

27-én megyebajnoki csapat
mérkőzésen fölényes, 8,5—3,5 
arányú győzelmet ért el Sziget
vár ellen.

— 2002. február 6. Bólyi óvo
da m eghívására ném et 
nemzetiségi napon német 
táncok előadása (Geszte
nyés óvoda, Micimackó cso
port)

-  2002. február 8. Unser Bild- 
schirm (német körzeti tv) 
egész délelőttös felvételén a 
Gesztenyés óvodában.

Február 2-án újra Pécsvárad 
rendezte az általános iskolák 
megyei csapatbajnokságát, 
melyen a felsős fiúk, akik ta
valyi címvédők voltak, meggyő
ző fölénnyel nyertek, hiszen 8 
pontos előnnyel előzték meg a 
második helyezett csapatot. A 
győztesek névsora: Rein Vik
tor, Böröcz István, Gazda Ger
gely és Petz Dávid.

Felsős lányaink is kitűnően 
szerepeltek. Holtversenyben 
az 1 -2 . helyen végeztek a 
mohácsi Széchenyi István Ál
talános Iskola tanulóival, vi
szont egymás elleni eredmé
nyük alapján ők is megyebaj-

— 2002. február 9., a svábbál- 
megnyitón a Leöwey Klára 
Gimnáziumban (Vár ovi)

-  2002. február 16. Svábbál- 
m egnyitón Pécsváradon 
(Vár utcai óvodások)

A szülői értekezleteink  
mindkét óvodában lezajlottak.

A Pécsváradi Napköziottho
nos Óvodák Alapítványa idén 
3 éves. Lehetőség van a szemé
lyi jövedelemadó 1%-ának az 
utalására. Kérjük, amennyi
ben megtisztelnek bizalmuk
kal, úgy adójuk 1%-ával óvo
dánk alapítványát támogas
sák! Pécsváradi Napköziott
honos Ó vodák Alapítványa, 
a d ó szá m : 18314456-1-02; 
bankszám la száma:

11731104-20007298
OTP Rt., Pécsvárad.
Adományaikat előre is kö

szönjük!
Óvodások, óvónők

nokok lettek. Eredményüket 
külön kiemeli, hogy ők egy éve 
abbahagyták a sakkot. A  győz
tes lányok: G yörkő Tímea, 
Weintraut Mária, Weintraut 
Rita.

Mivel mindkét kategóriában 
kiharcolták az országos döntő
be jutás jogát, örülnék, ha ők 
is részt vennének a felkészü
lésben. A  verseny támogatásá
ért köszönetét m ondunk a 
pécsváradi Aranycipó Kft.-nek 
és az RT-TV-Bt.-nek.

Gazda István

Krivicz Gyula 
teremlabdarúgó-torna

A kozármislenyi futballcsa
pat nyerte a több hete tartó 
megyei emléktornát, melynek 
mérkőzéseihez több alkalom
mal adott otthont Pécsvárad. 
A  megyei I. és I/B-s csaptok 
részére szervezett torna febru
ár 10-i döntőjének végeredmé
nye: 1. K ozárm isleny 2. 
Hosszúhetény 3. Magyarbóly 
4. Somberek

SPORTPROGRAMOK
Február 22., 17 órától thai- 

box-szeminárium 
Február 23., 8-14 óráig Ser

dülő Labdarúgó Torna 
Február 23., 17 órától Hosszú- 

hetény-Pécsvárad-Kalocsa 
/OSB serdülő kézilabda 

Március 2., 11.15 Pécsvárad- 
Hargita KC /NB I.B ifi kézi
labda

Március 2., 13.00 Pécsvárad- 
Hargita KC /NB I.B férfi ké
zilabda

Március 10., 10.00 Hosszúhe- 
té ny- Pécsvárad-T o I natej 
SE /OSB serdülő kézilabda
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