
Juhász Gyula

Karácsony felé

Szép Tündérország 
támad fól szívemben 
Ilyenkor decemberben.

A szeretetnek csillagára 
nézek.

Megáll egy titkos, 
gyönyörű igézet,

Ilyenkor decemberben.

...Bizalmas szívvel járom 
a világot,

s amit az élet vágott, 
Behegesztem a sebet a 
szívemben,

És hiszek újra égi szere- 
tetben,

Ilyenkor decemberben.

...És valahol csak kétke

dő beszédet 
Hallok, szomorúan 
nézek,

A kis Jézuska itt van a 
közelben,

Legyünk hát jobbak, s 
higgyünk rendületlen,

S ne csak így december

ben.
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Ünnepváró címmel nyílt Bahsa 
Gyöngyi keramikus iparmű
vész kiállítása e hónap elején 
a műveló'dési ház kiállítóter
mében. A vásárlással egybekö
tött, a karácsonyi ünnepre ké- 
szüló'dés jegyében összeállított 
anyag meseszerűvé varázsolta 
a helyiséget. A terepasztalon 
szinte megelevenedik egy kis
város az ünnepre várás min
den kellékével. A  megnyitóra 
sokan eljöttek Pécsről is, a mű

vész tisztelői, barátai. Többek 
között vendégünk volt Somogy - 
vári Imre tiszteletbeli osztrák 
fokunzul. Városunk polgár- 
mestere, Zsáli János, a képvi- 
seló'k közül Adószegi Attila, 
Apaceller József és Müller La
jos is részt vett a jó hangulatú 
megnyitón. A vendégek közül 
többen tértek haza Baksa  
Gyöngyi vidámságot, jókedvet, 
szeretetet sugárzó alkotásai
val, ahogy azokat Kárpáti Gá

bor régész a megnyitójában jel
lemezte. Vásárolni lehetett ad
venti koszorút, betlehemet, ün
nepi vázát, gyertyatartókat. Az 
est hangulatát Unger Pálma és 
N. Szabó Sándor művészházas
pár, a Pécsi Nemzeti Színház 
művészei adták meg, valamint 
a Pécsváradi Zenesikola elsó's 
növendékének, Kungl Anikó fu
volaszólója.

D. K.
Kép: Kárpáti Árpád

Meghitt, áldott, békés karácsonyi ünnepeket és nagyon boldog, 
sikerekben gazdag új esztendőt kíván minden Kedves Olvasónak 
Pécsvárad Város Önkormányzata és a Szerkesztőség!
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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
Pécsvárad város képviselő-tes- 
tülete lapzártunkkor, decem
ber 2-án tartotta ülését. Egy 
rövid összefoglalót kértünk dr. 
Fenyvesi János jegyzó'tól.

Lemondott az 
alpolgármester

Arató Márton alpolgármes
ter, aki képviselőként negye
dik, alpolgármesterként har
madik ciklusát kezdte meg ez 
évben, bejelentette, hogy egy
re növekvő munkahelyi felada
tai, elfoglaltságai miatt a jövő
ben sajnálatos módon nem tud 
részt venni a város irányításá
nak munkájában. A képviselő- 
testület a lemondást elfogad
ta.

Megszűnt dr. Bíró Ferenc 
képviselői mandátuma

A képviselő-testület tudomá
sul vette a Baranya Megyei 
Bíróság végzését. így a képvi
selő-testület összeférhetetlen
séget megállapító 106/2002 (X. 
29.) számú határozata hatály
ban maradt és a képviselő 
mandátuma a végzés kézhez
vételével megszűnt. Dr. Bíró 
Ferenc a döntést tudomásul 
vette, ugyanakkor a megyei 
bíróság döntése ellen felülvizs
gálati kérelmet nyújt be a Leg
felső Bírósághoz.

Mindezek után a képviselő- 
testület felkéri a helyi válasz

tási bizottságot, állapítsa meg, 
hogy a választás eredménye 
alapján a megüresedett képvi
selői helyek betöltésére kik jo
gosultak. (Szerkesztőségünk

véleménye szerint a listán kö
vetkező két név: Gászné Bősz 
Bernadett és Poller György. 
Lásd előző számunkban a vá
lasztási eredménylistát!) Kö
vetkező számunkban visszaté
rünk erre a napirendi pontra.

Új vízdíjat állapított meg a 
képviselő-testület 2003. janu
ár 1-jétől.
Nem lakossági vízdíj 
(közületi): 240 Ft/m3+áfa
Lakossági vízdíj: 190 Ft/m3+áfa
Csatornadíj: 130 Ft/m3+áfa

Önkormányzati választá
sok összesítéséből előző szá
munkból kimaradt a megyei 
közgyűlésre Pécsváradon le
adott voksok száma. A jelölte

ket állító pártok, szervezetek 
szerinti megoszlást az alábbi
akban közöljük. (Szavazatok
összesen: 1459.)
Munkáspárt 5
Polg. Kör Baranyáért 3
Gazdakör Egerág 0
FkgP 6
MDF 177
FIDESZ-MKDSZ-KPE 
FIDELITASZ-GAZ 407
LUN GO D RO M  17
MSZP 486
SVCÉSZ 0
BNÖSZ 66

C K Ö B M S Z Ö V  10
SZDSZ 166
MIÉP 32
CIVILEK SZÖV Baranya 48

Megszépülő, megmenekülő 
műemlékeink

Pécsvárad Város Ö nkor
mányzata az elmúlt négy év
ben nagy gondot fordított in
tézményeinek karbantartásá
ra, felújítására. Ezekről rend
szeresen be is számoltunk la
punkban. Pályázati pénzekből 
elkezdődött a műem lékek, 
műemlék jellegű védett épüle
teink megmentése is. A Samu 
Géza Múzeumnak és az isko
latörténeti kiállításnak ott
hont adó régi katolikus iskola 
épülete újult meg két évvel ez
előtt, nyert új tartalmat. Az 
ősszel a teljes alsó szint is fel
újításra került.

Decemberre elkészült a vá
rosi könyvtár, a régi Arany Ló 
Beszálló teljes tetőszerkezet
ének kicserélése (képünkön). A 
Baranya Megyei Területfej
lesztési Tanácstól elnyert 5 
millió forint támogatással va
lósulhatott meg az amúgy élet- 
veszélyes állapotban lévő tető 
felújítása. A kivitelezés teljes 
költsége 7,2 millió forint volt. 
A  szép és igényes munkát Ilijin 
Petár és munkatársai végez
ték.

1999-2002. között a térségbe érkezett területfejlesztési támogatások (adatok E Ft-ban)
1 9 9 9 2 0 0 0 2 0 0 1 2 0 0 2

Ö n k o rm á n y z a t C É D E T E K I V F C V IS -
M A IO R

C É D E T E K I V F C V IS -
M A IO R

C É D E T E K I V F C V IS -
M A IO R

C É D E T E K I T F C V IS -
M A IO R

O S S Z ,

A p á tv a ra s d 1 600 0 0 0 1 5 40 0 0 0 2 0 0 4 6 9 0 0 8 1 4 2  000 6  6 2 3
B e rk e s d 1 484 0 0 2  9 00 1 0 00 0 0 0 2  510 0 0 0 2  7 3 7 0 1 0  631

E llen d 0 0 0 0 2  2 50 0 0 0 1 450 0 0 0 1 720 0 5  4 2 0

E rd ő s m e c s k e 0 0 0 0 0 0 0 0 3 000 2  0 25 0 0 2  800 8 7 3 8  6 9 8

H id a s 0 2  806 0 0 0 0 4 5 0 0 0 5  000 0 0 0 0 8  2 5 6

L o v á s z h e té n y 1 4 0 0 9 50 0 0 0 Ö l 0 0 2  000 1 240 0 0 0 8 4 0 5  500 11 9 3 0

M a rto n fa 0 0 0 0 0 ö i 0 0 1 030 4 5 3 0 0 0 0 1 4 8 3

M e c s e k n á d a s d 1 160 4  540 0 2  8 3 7 1 4 6 0 1 165 2  7 18 0 0 1 930 0 5  200 3  000 1 147 2 5 1 5 7
N a g y p a ll 1 980 V 0 1 0 10 0 8 8 47 0 0 0 0 0 0 1 170 6 2 0 1 3  6 2 7

O b á n y a 0 6 97 0 0 1 460 0 0 0 0 742 0 0 0 0 2  8 9 9

O fa lu 2  000 0 0 4  4 7 3 0 4  688 0 0 0 0 0 0 0 770 11 93 1
P e re k e d 1 5 80 ( T 0 0 1 810 1 400 0 0 0 1 028 0 0 0 3  822 9  6 4 0

P é c s v á ra d 0 19 8 82 0 7  7 20 0 8 000 4  7 0 3 2 400 0 8  070 0 0 0 11 500 5  000 6 7  2 7 5

S z ilá g y 0 0 0 0 1 8 40 1 5 27 0 0 0 1 681 0 0 0 4 0 0 5  4 4 8

Z e n g ő v á rk o n y 2  000 ( T 0 1 130 1 040 0 0 0 1 450 4 0 0 0 0 589 1 548 8 1 5 7

P é c s v á ra d , Z e n g ő v á rk o n y , 
M a rto n fa , S z ilá g y , P e re k e d  
k ö z v ilá g ítá s -k o rs z e rű s íté s 18 9 6 5 1 8  9 6 5

M e c s e k n á d a s d ,
H id a s , Ó fa lu , Ó b á n y a ,  
L o v á s z h e té n y ,  
E rd ő s m e c s k e , N a g y p a ll 
k ö z v ilá g ítá s -k o rs z e rű s íté s 21 045 21 0 4 5

Ö s s z e s e n : | 13 2 0 4  | 28  8 75 0 2 0  070 12 400 6 5  6 3 7 7 871 2  400 11 640 23  038 0 5  200 12 830 23  520 0 10 500 2 3 7  185

V á lla lk o z á s o k
ö s s z e s e n : 2 2  643 1 5 1 0 0 23  000 18 2 8 8 7 9  031
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„Zengőalja” Kistérségi 
Területfejlesztési Társulás
A társulás november 15-én 
tartotta soron következő 
ülését, ahol a napirendek 
között szerepelt a társulás 
alapszabályának módosítá
sa, a társulás elnökének és 
alelnökeinek megválasztá
sa.

Az alapszabály VI. cikkelyé
nek 1. pontját a polgármeste
rek úgy módosították, hogy 
amennyiben nem Pécsvárad 
város polgármestere a társulás 
elnöke, úgy minden esetben ő 
a társulás első alelnöke, aki az

elnök akadályoztatása esetén 
képviseli a társulást.

Az alapszabály módosításá
ból következően így már csak 
az elnök és a második alelnök 
megválasztására került sor. A 
társulás elnöke továbbra is dr. 
Wekler Ferenc lett, aki ez évtől 
mint Mecseknádasd község 
polgármestere tölti be a tiszt
séget.

A társulás második alelnö- 
kének ismét Marcsó Zoltánt, 
Martonfa község polgármes
terét választotta meg a közgyű
lés.

A 2002. évi önkormányzati 
választások következtében a 
kistérséghez tartozó 15 telepü
lés közül 2 településen történt 
változás a polgármester sze
mélyében:

Mecseknádasdon Ruppert 
József helyett dr. Wekler Fe
renc lett a polgármester, Ber- 
kesden pedig Szabó Lászlót 
Kapitány Zoltánné váltotta a 
polgármesteri székben.

Készítettünk egy összefogla
ló táblázatot arról, hogy az el
múlt négy évben melyik tele
pülési önkormányzat mennyi 
forrást kapott a területfejlesz
tési támogatási keretekből. Az 
elmúlt négy évet pozitívan kell 
értékelni, hiszen minden, a 
társuláshoz tartozó települé

sen megindult valamilyen fej
lesztés.

Csak példaként kiemelnünk
néhányat:
— Óvoda felú jítása  Erdős- 

mecskén 2001. évi CÉDE- 
keretből.

— Járdaépítés Nagypall és 
Ófalu községekben 2000. évi 
TEKI-keretből.

— Pécsvárad és társtelepülé
sei közös pályázata 2 db új 
ivóvízkút fúrására 2002. évi 
TEKI-kertből.

— Közvilágítás korszerűsítése 
a kistérséghez tartozó 12 
településen 2000. évi elkü
lönített TEKI-kertből.

— Útépítés Hidason 2001. évi 
TEKI-keretből.

PIFÖ-választás
Pécsvárad Város Képvise
lő-testületének megválasz
tása után, november 9-én az 
ifjúság is voksolt képviselő
ire. A 15-30 év közötti pécs- 
váradi lakosok ezúttal köz
vetlenül az ifjúságot képvi
selő testület tagjaira sza
vazhattak.

A választás minden szem
pontból eredményesnek mond
ható, hiszen több jelölt és több 
szavazó is volt az elsőhöz ké
pest és a választási bizottság 
is mindent rendben talált. A 
tavalyi 13 jelölthöz képest idén 
20-an érezték úgy, hogy haté
konyan tudnák képviselni a 
helyi fiatalok érdekeit és szí
vesen dolgoznának értük. Mi
vel valahol meg kellett húzni 
a korhatárt, ezúttal is a válasz
tás napjához viszonyítottuk az 
érintett korosztályt, aki 2002. 
november 9-ig betöltötte 15. 
életévét és aki 2002. november 
9-ig még nem töltötte be 30. 
életévét (tehát 1972. november 
9. után és 1987. november 9. 
között született). így az érin

tett korosztályból jelenleg 919 
fő él Pécsváradon és ebből 203- 
an jöttek el szavazni (ez tavaly 
935 /132 arány volt). Ez a 22%- 
os részvételi arány nem meg
győző, de mégis optimizmusra 
ad okot, ha figyelembe vesszük 
a testület megalakulásának 
már ismertetett előzményeit. A 

választás napján 
nagy volt a nyüzs
gés a művelődési 
központban és kör
nyékén is. Többen 
eredménnyel moti
válták kortársai
kat, hogy szavaza
tukkal ténylegesen 
is járuljanak hozzá 
a helyi ifjúsági élet 
alakításához. Az 
urnazárást követő

en a választási bizottság két 
óra alatt összeszámolta a sza
vazatokat, melyet dr. Fenyve
si János, városunk jegyzője 
személyesen is ellenőrzött, 
majd ismertette az eredményt 
az összegyűlt fiatalok előtt. A 
választást követő ifjúsági est
re sokan ellátogattak, gratulál
tak a megválasztott képvise
lőknek, polgármesternek. Az 
est folyamán 3 rockzenekar 
adott koncertet, köztük a pécs- 
váradi Abiogenezis is.

A választást kihasználva, 
kérdőívet állítottak össze a 
pécsváradi fiatalság általános 
helyzetfelmérésére, melyet a 
szavazólap mellé minden meg
jelent fiatal megkapott. A kér
dőív célja, hogy megtudjuk

melyik korosztály hogyan él 
Pécsváradon, milyen igényeik, 
problémáik vannak. A  kérdő
ívek kiértékelt eredménye ala
pul szolgál majd egy átfogó 
helyi ifjúság(politikai) koncep
cióhoz.

A választást követő hétvé-
gén, november 16-án tartotta
alakuló ülését az új testület,
melyen a tisztségek megszava-
zása mellett a szervezeti és
működési szabályzat módosí
tása volt a fő téma. Ezek mel-
lett tárgyalták a folyamatban
lévő drogprevenciós programot
év hátralévő rendezvényeit.

A választás végeredménye:
Képviselőjelöltek
Varga István 107
Mosonyi Gábor 105
Lauer Bálint 98
Fuchs Gábor 92
Bognár András 90
Őry Levente 89
Pere László 85
Vargo Tamás 77
Böröcz Lívia 76
Bayer Alexandra 73
Apaceller András 71
Varga Vivien 69
Kiszt Katalin 64
Link Zoltán 60
Kleisz Anita 49
Beck Zsófia 48
Barta Zsuzsanna 40
Beck András 39
Huber Gábor 21
Borsós Barbara 20
Polgármesterjelöltek:
FuchsGábor 140
Kleisz Anita 50

Az alakulóülésen a testület 
tagjai mellett többen is részt 
vettek, köztük Zsáli János, vá

rosunk polgármestere is meg
tisztelte a fiatalokat, köszön
tötte a jelenlévőket és a város 
további támogatásáról biztosí
totta a testületet. A megválasz
tott tisztségek a következők 
lettek:
Ifjúsági alpolgármester: Varga 

Tamás
Ifjúsági, oktatási és sportbi

zottság: Bayer Alexandra el
nök, Mosonyi Gábor, Varga 
Tamás

Pénzügyi és ügyrendi bizott
ság: Bognár András elnök, 
Lauer Bálint, Őry Levente 

Kulturális és szabadidős bi
zottság: Varga István elnök, 
Böröcz Lívia, Pere László

Az év hátralévő programjai 
a művelődési központban:

Nosztalgiabuli volt decem
ber 6-án a 60-as, 70-es évek ze
néivel, táncversennyel, kokté
lokkal, jó hangulattal, Miku
lással!

„Egy szer sem!” December 
18-án, 17 órakor folytatódik az 
ISM által támogatott „Egy szer 
sem!” kábítószer-fogyasztást 
megelőző programsorozat. Ez
úttal Meiszterics János őrnagy 
pécsváradi őrsparancsnok lesz 
a vendégünk, lesz „tea-ház”, 
valamint diavetítés.

Szilveszteri bátyus buli
december 31., 20 órától, zene: 
General’s. Az est folyamán lesz 
tombolasorsolás, éjfélkor in
gyen pezsgő! Jegyek elővétel
ben (asztalfoglalással) decem
ber 20-ig a művelődési központ
ban kaphatók 1500 Ft-os áron.
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Idősek napja
„Az élet nem álom, hanem küzdelem.
Csak azokat nem csalja meg, akik 
Bátran, erős akarattal néznek szembe vele. ”

(Babits Mihály)

Pécsváradon évtizedek óta 
megszervezik az ó'szi hónapok
ban az idó'sek napját. E szép 
hagyományt -  néhány alka
lomtól eltekintve -  a helyi Vö
röskereszt ápolja. Kárpátiné 
Kovács Zita, a szervezet titká
ra és néhány lelkes aktivista 
odafigyelő', áldozatos munkájá
nak köszönhetően idén novem
ber 10-ére kapott meghívót az 
a 650 idó's ember, aki betöltöt
te a 65. életévét. A gyönyörű 
ó'szi idó'nek is betudható, hogy 
zsúfolásig megtelt a művelődé- 
si központ színházterme, ahol 
300 fó' foglalt helyet a terített 
asztaloknál.

Az ünnepeiteket K. Kovács 
Zita köszöntötte, majd Zsáli 
János, városunk polgármeste
re és dr. Menczer Gábor, a he
lyi Vöröskereszt elnöke átad
ta a város legidó'sebb polgárai
nak és az aranylakodalmukat 
ünnepló' házaspároknak az 
emléklapot egy virágcsokor kí
séretében.

1952-ben 45 házasságkötés 
volt a pécsváradi anya
könyvbe bejegyezve. Ebből 
ma fennáll hat.

Hoszú János és Kiss Mária

50 éves házassági évfordu
lóját ünnepelte: Hosszú Já
nos és Kuss Mária*; Móring 
Emil és Vájná Margit; Bódis 
Béla és Gebhardt Klára; 
Brückner József és Meggyes 
Katalin*; Töttös Sándor és 
Hencz Király Júlianna*; 
Becker Antal és Mayer Bor
bála*.

1947-ben 33 házasságkötés 
volt Pécsváradon, melyből 
ma is fennáll kettő.

Városunk legidősebb lakói:
90 éves: Gungl Jánosné (Dózsa 

u. 34., 1912. január 19.) 
Vincze Farkasné (Dózsa u.
35., 1912. február 15.) 
Kálmán Istvánná (Kossuth 
u. 8/c., 1912. április 26.)* 
Speigl Józsefné (Rákóczi u.
1., 1912. május 9.)

91 éves: Szabó Máténé (Kollé
gium köz 8., 1911. június 
19.)*
Tar Sándorné (Zengő u. 5., 
1911. december 11.)

92 éves: Szentirmai Istvánná 
(Dózsa u. 46., 1910. június 
19.)
Kuppi Erzsébet (Szt. Gellért 
u. 50., 1910. november 17.)

93 éves: Zengő Pálné (Kálvin 
u. 5., 1909. április 2.)
Link Mártonná (Hegedűs u.
21., 1909. november 6.)

96 éves, Pécsvárad legidó'sebb 
lakója : R adnai Péterné 
(Zengő u. 4.)

A szervezők összeállítottak 
egy különleges statisztikát, 
beszédes számok következ
nek.

Kari József és Ruppert Katalin

Hencz Király Júlianna és Töttös Sándor

55. házassági évfordulóját 
ünnepelte: Pusch József és 
Friesz Terézia; Bárdos La
jos és Bárdi Éva.

1942-ben 33-an kötöttek házas
ságot, ebből ma egy áll fenn. 
60 éves házassági évfordu
lóját ünnepelte: Fülöp Jó
zsef és Gyenis Erzsébet*. 

1940-ben 37 házasságot kötöt
tek, ebből ma kettő áll fenn. 
62. házassági évfodulóját 
ünnepelte: Kari József és 
Ruppert Katalin*, valamint 
Mosonyi Ferenc és Hoyck 
Mária.

(A csillaggal megjelölt szemé
lyek, illetve párok itt is voltak 
az ünnepségen.)

Az ünnepi köszöntőt Ancsin 
Pálné, a Magyar Vöröskereszt 
területi titkára tartotta, beszé
déből közlünk részleteket.

„Kedves ünnepeltek! Tiszte
lettel és szeretettel köszöntőm 
Önöket. Változó világunkban 
az idős nemzedék érzi legin
kább a múlt és a jelen ütközé
sét, a régi és az új ellentmon
dásait. A magukkal hozott régi 
szokások, a múlt családi és tár
sadalmi normái, elvárásai jó 
részt elavultak, nem illeszthe
tők be mai, megváltozott életük
be. Az öregedés, a magukra ma
radás terhei pedig még tovább 
fokozzák a feszültséget, a bi
zonytalanságot.

A mai napra készülve egyre 
többször jutottak eszembe nagy- 
szüleim, ismerős idős emberek, 
akik -  mint az itt lévők -  nem 
alakítói, hanem kiszolgáltatott
jai voltak a huszadik század 
történelmének. ...Egyre keve
sebb szó esik a régmúltról, a ki
törölhetetlen nyomokat hagyó 
háborúkról. A fiatalonak csak 
hallomásból ismert tragédiákat, 
elviselhetetlen sorsfordulókat él
tek át, a családot összetartva, 
megvédve örülhettek és örülnek 
az unokáknak, dédunokák
nak... A fiatalabb korosztály
nak fejet kell hajtania előttük. 
Szükség van az ilyen ünnepek
re, mint ez a mai, mely alkal
mat ad arra, hogy egy pillanat
ra feledjük napi problémáinkat 
és tiszta szívből köszöntsük azo
kat, akik emberként álltak helyt 
az embertelenségben, akik életü
ket áldozták a családért, akik
nek intő szavára, tapasztalata
ira szükségünk van ma is.

A Magyar Vöröskereszt egyik 
kedves és hálás feladata az idős 
emberekkel való foglalkozás.
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K U L T U R Á L I S  A J Á N L Ó
Az idős embereknek fokozottab
ban szükségük van gondosko
dásra, szeretetre. Mert akiket 
szeretettel vesznek körül, azok 
egészségesebbek, kevesebb  
gyógyszerre van szükségük. 
Szeretni kell egymást, mert a 
szeretet mindenre gyógyszer.

A betegség okozója lehet a 
magány is. Gondoljunk hát az 
egyedül élőkre, törődjünk ve
lük, mert lehet, hogy csak egy 
kis beszélgetésre vágynak, arra, 
hogy meghallgassák őket.

Az életkor kitolódása egyre 
sürgetőbbé teszi, hogy a még 
mozgékony, szellemileg friss, 
fiatalos kedvű nyugdíjasoknak 
elfoglaltságot, program okat 
biztosítsunk. Ezt teszi a Pécs- 
váradi Nyugdíjasklub is, mely
nek változatos, igényes prog
ramja házaspároknak, egyedül 
élőknek biztosít egész évben fo
lyamatos programot.

Köszöntsük hát ma az ünne
peiteket és kívánjuk, hogy 
egészségben, harmonikusan, 
boldogan teljenek napjaik, lel
jék meg örömüket unokáikban, 
dédunokáikban, higgyenek az 
emberekben és azok segíteni 
akarásában.”-  mondta befeje
zésül Acsin Pálné.

Az ünnepi műsorban közre
működött Szilágyról Perlaki 
Gábor, az országos harmonika
verseny gyó'ztese, aki fiatal 
kora ellenére elbűvölte játéká
val a hallgatóságot és voltak, 
akik dalra is fakadtak. A 
N agykozári N yugdíjasklub 
tagjai rengeteg humorral, az 
idó's kor problémáit felvillantó 
öniróniával megfogalmazott és 
eló'adott műsorát önfeledten 
nevették és tapsolták végig a 
jelenlévó'k. Az ünnepségen 
m egjelent A dószegi A ttila, 
Apaceller József, Vértes László 
és Müller Lajos képviselő is.

A megvendégelést a városi 
önkormányzat anyagilag, az 
Aranycipó Kft. pedig terméke
ivel támogatta. Ezúton is kö
szönet érte!

Az idó's emberek kiszolgálá
sát, a felszolgálást a Szociális 
Gondozási Központ munkatár
sai és a nyugdíjasklub néhány 
aktívája vállalta Paksi Rozika 
irányításával. Ezt követően 
Kőberling Jenő muzsikája já
rult hozzá a jó hangulathoz. Az 
előcsarnokban a központ lakói 
által készített használati tár
gyakat lehetett megvásárolni.

Kép: K. Kovács Zita 
Szöveg: D. K.

Nívódíjasok I. találkozója -  
Luca napján Pécsváradon

A város művelődési központ
ja ad otthont a Pécs-Baranyai 
K ulturális Szövetség által 
szervezett találkozónak, de
cember 13-án. Tíz évvel ezelőtt 
határozta el a szövetség, hogy 
nívódíjat alapít a megyében 
működő művelődési közössé
gek munkájának elismerésére. 
Az elmúlt időszakban évről 
évre sokan örülhettek a kitün
tető címnek. Ez alkalommal, a 
hagyományteremtés szándé
kával, első ízben találkoznak 
a díjazottak képviselői, a szö
vetség tagjai, a fenntartók kép
viselői fehér asztal mellett. No, 
azért a színpad sem marad 
üres.

Fellépnek az eddigi kitüntet
tek nevében: Pécsi Ércbányász 
Fúvószenekar, Pécsváradi Női 
Kamarakórus, Pelikán Tánc- 
együttes (Siklós), IH Forma I. 
Táncstúdió (Pécs), Iparos Szín
kör (Pécs), Véméndi Német 
Hagyományőrző Együttes. Ki
állítás nyílik a mohácsi képző- 
m űvészeti kör, „M isi bácsi 
szakköre” alkotásaiból az elő
térben.

Zengő-túra
A Pécsváradi Várbaráti Kör 

december 30-án ismét meg
szervezi hagyományos szil
veszteri kirándulását a Zengő- 
re. Indulás a művelődési ház 
elől 9,30 órakor. Jelentkezni 
csak előzetesen lehet a műve
lődési házban. Akik étkezést is 
kérnek a szászvölgyi szabad
időközpontban, azoknak a je
lentkezéskor be kell fizetni a 
részvételi költséget, 500 Ft/fő

(vadpörkölt, forraltbor, tea, 
pezsgő költségeire).

Várjuk a kör tagjainak, csa
ládtagjainak és barátaiknak 
jelentkezését!

Színházjáró busz
December 8-án, autóbusz 

indult Pécsre, a Nemzeti Szín
házba Spiró György: Az im- 
posztor című három felvonásos 
komédiájára. Szereplők: Jor
dán Tamás Kossuth-díjas szín
művész, Rázda Miklós, N. Sza
bó Sándor, Unger Pálma, Só
lyom Katalin, Bánky Gábor.

Januárban előreláthatólag 
egy hétvégi napon, délutáni 
előadáson tekintjük meg: Eise- 
mann Mihály: Fekete Péter 
című operettjét, három felvo
násban. Érdeklődni lehet de
cember vége felé a művelődési 
házban.

Adventi hangverseny
A Pécsváradi Női Kamarakó

rus kezdeményezéséhez csatla
kozott a zeneiskola azzal a cél
lal, hogy a jövőben szervezze
nek rendszeresen ádventi 
hangversenyeket temploma
inkban. Ez évben december 14- 
én, szombaton a római katoli
kus templomban 17 órai kez
dettel várják énekeseink és ze
nészeink egy csendes zenei 
áhítatra az érdeklődőket.

Karácsonyi vásár
Az elmúlt évekhez hasonló

an a művelődési házban de
cember 21-én reggel 8 órától 15 
óráig, „arany szombaton” tart
juk az ajándékozó kézműves
vásárunkat. Ez az utolsó lehe
tőség, hogy szeretteinknek ki

sebb-nagyobb ajándékkal sze
rezzünk örömet. A már megvá
sárolt ajándékokat ki lehet 
még egészíteni a kézművesek 
ünnepre készített dísztárgyai
val.

Kerámia- és népi fazekas
termékek, csuhé- és szalmadí
szek, szőttesek, famíves mun
kák, ékszerek, könyvek várják 
a betérőket.

„Mi történt?”
Elkészült a MUST együttes 

„Mi történt?” című második 
albuma. Az új számokból 2002. 
december 23-án Pécsen a Stun- 
czorgóban, majd december 28- 
án a pécsváradi művelődési 
központban adnak koncertet, 
melyekre vendégzenekarokat 
is meghívnak.

Az új kazetta és CD megvá
sárolható a művelődési köz
pontban.

Karácsony hava -  
december

Népi időjóslások:
Ha karácsony napja esik 

holdtöltésre,
Bő időt jósol a következő évre.
Fekete karácsony fehér hús- 

vétot hoz.
Langyos tél mindig is késő 

tavaszt okoz.

Ha megdördül az ég kará
csony havában,

Szeles lesz az újév mindenik 
szakában.

Az Urjövetnek első hét nap
jában hogyha fagy,

Nyolc hétig a hidegje bizony 
alább se hagy.

Zeneiskolai hírek
A  Pécsváradi Szaxofon quartett

Schrempfné Kreszits Margit vezetésével novem
ber 16-án Bonyhádra utazott, hogy részt vegyen 
a Bonyhádi Szaxofon quartett ötéves jubileu
mi koncertjén, ahol nagy sikerrel szerepeltek 
a pécsváradi muzsikusok is.

Mikulás-hangverseny. 4-én a zeneiskola 
hangversenytermében rendezték meg a rézfú
vós tanszak hagyományos Mikulás-napi hang
versenyét.

Adventi hangverseny. 14-én a zeneiskola 
növendékei a pécsváradi katolikus templomban 
adnak adventi hangversenyt 17 órakor, majd

december 15-én a református templom gyüle
kezeti termében 11 órakor hallhatnak koncer
tet az érdeklődők.

Karácsonyi műsor. 18-án délelőtt 10 óra
kor az óvodás és általános iskolás gyermekek
nek ad karácsonyi műsort az ANK Művészeti 
Iskola színjátszóköre, ahol zeneiskolás növen
dékeink is közreműködnek.

A karácsonyi hangversenyt és ünnepsé
get december 20-án, 17 órakor rendezzük meg 
a művelődési házban, ahová sok szeretettel vá
runk minden érdeklődőt!
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Közlekedésbiztonsági napot szerveztünk a Kodolányi Já
nos Általános Iskola felső tagozatos tanulói számára ok
tóber 31-én. Ez egy hosszú távú program kezdetét is je
lentette egyben. Az iskola feladatkörébe is tartozik,hogy 
tanulóinkat felkészítjük a közúti forgalomban való rész
vételre mint gyalogos, kerékpáros, motoros és tömegköz
lekedési eszközön utazó.

Gyorsuló világunkban a köz
lekedésben gyors alkalmazko
dóképességre,reagálásra, fi

gyelemre és korrekcióra van 
szükség és persze alapvető' köz
lekedési ismeretekre.

A  közlekedés- 
biztonsági napon 
kettó's célunk 
volt. Egyrészt 
szerettük volna 
felmérni a gyere
kek közlekedés
sel kapcsolatos 
ismereteit, illetve 
a gyakorlatban 
hogyan tudja ta
nult ism ereteit 
alkalmazni.

A m ásik cél, 
hogy ügyességük
ről adjanak szá
mot egy kiépített, 
a k a d á ly o k k a l  
tűzdelt pályán. 
Az ügyességi pá
lya elemeit tech
nikaórán készí

tettük el 7—8. osztályos tanu
lókkal.

A közlekedésbiztonsági nap 
programjában aktívan részt 
vettek a helyi rendőrőrs dolgo
zói, parancsnokuk, Meiszterics 
Sándor vezetésével. A Komlói 
Kapitányság közlekedésbiz
tonsági csoportja is képvisel
tette magát.

A  közlekedésbiztonsági nap 
programja két részből állt: el
méleti felkészítés előadás for
májában és egy egészséges ver
sengés. A versenyt két kategó
riában rendeztük: 5-6. osztály 
és 7-8. osztály.

A  versenyen a gyerekek 
tesztlapot töltöttek ki és kerék
páros ügyességi pályán hajtot
tak át.

Az eredmények:
Elméleti verseny 

5-6. osztály: I. Horváth Ferenc
6. c; II. Papp Márk 6.c; III.
Nyizsnyik Ádám 6.a

7-8. osztály: I. Ortmann Péter
7. b; II. Pusztai Péter 7,b; III.
Simor Máté 7.b

Gyakorlati verseny 
5—6. osztály: I. 6.b osztály; II.

5.a. osztály; III. 5.b osztály 
7—8. osztály: I. 7.a. osztály; II.

7.b osztály; III. 8.b osztály
A verseny díjazását az isko

la pályázati pénzből és a rend
őrség biztosította.

Kép és szöveg: 
Lőrinczi Albert 

tanár-szervező

A Család és Közösség Alapítvány közleményei
Az alapítvány mindenek- 

eló'tt köszönetét mond mind
azoknak a támogatóknak, akik 
felismerve a Családsegítő és 
Gyermekjóléti Szolgálat mun
kájának jelentőségét, adójuk 
1%-ával járultak hozzá a szer
vezet további működéséhez.

Mesterkéz Egyesület. A
Családsegítő és Gyermekjólé
ti Szolgálat munkatársainak 
több éve tartó próbálkozásá
nak eredményeként megala
kult a „Mesterkéz Egyesület”. 
Az egyesü letet azok a 
pécsváradi és kisfalvakban élő 
asszonyok alkotják, akik belát
va, hogy akár szakképzettség
gel, akár anélkül elhelyezkedé
si lehetőségeik rendkívül kor
látozottak, inkább saját képes
ségeikre építve keresik a meg
oldást. Ebből a célból vettek 
részt a K özösségfejlesztők 
Egyesülete által támogatott 
intenzív képzésen, amelyet 
Varga Matild vezetett. Rend
szeresen találkoztak az elmúlt

hónapokban, hogy önállóan és 
egymást támogatva vállalják a 
kereseti lehetőségnek azt az 
útját, amit atipikus foglalkoz
tatásnak hívnak. Az egyesület 
keretében olyan tevékenység 
betanulására van lehetőség, 
amelyet azután önállóan, ott
honukban is végezhetnek, ily 
módon összehangolva a csalá
di teendőket a kereseti lehető
séggel.

Az egyesület tagjai megvá
lasztották a háromtagú veze
tőséget: Bodnár Gyöngyvér el
nök, Bodorkás Istvánná és dr. 
Wilheim Andrea elnökségi ta
gok, titkár: Resztemé Károly- 
né (Nagypall).

Az egyesület nyitott, az alap
szabályban meghatározott fel
tételek szerint kérhető felvétel 
az egyesület titkáránál.

További szolgáltatások

Dr. Petró Mariann gyer- 
mekpszichiáter és családte
rapeuta minden második pén

teken tart fogadóórát a szolgá
lat helyiségében.

Szüló'k iskolája. Januártól 
havi egy alkalommal Bátaszéki 
Ferencné pszichopedagógus 
Szülők iskolája címmel tart 
foglalkozásokat azoknak a szü
lőknek, akik szeretnék támo
gatni gyerekeiket lelki és ma
gatartászavaraik, tanulási ne
hézségeik leküzdésében.

A gyerekklub vezetőjeként 
naponta találkozik azokkal a 
gyerekekkel, akik szüleik se
gítsége nélkül nem tudják le
küzdeni problémáikat.

A gyerekek mellett Hédinek 
arra is volt az elmúlt egy év
ben energiája, hogy megtervez
ze és kitartó szervezéssel meg
valósítsa egy olyan kert kiala
kítását, amely a délutáni fog
lalkozásokon a gyerekek moz
gásjátékára is lehetőséget biz
tosít. Az induló foglalkozások
ra, szolgáltatásokra, progra
mokra jelentkezés az alapít
vány székhelyén: Pécsvárad,

Dózsa Gy. u. 13. Telefon: 465- 
360. Scholz Péter szociális 
munkás állandó munkahelye 
mellett vállalt el feladatokat az 
alapítványnál és vesz részt a 
stáb szakmai programjain.

Családon belüli erőszak.
A Családsegítő és Gyermekjó
léti Szolgálat munkatársai 
számos rendezvényen vettek 
részt, amelyek között az utób
bi időben különösen a családon 
belüli erőszak témája volt a 
leghangsúlyosabb.

Az alapítványt dr. Varsányi 
Erika képviselte azon a szemi
náriumon, amelyet az Inter
national Federation of Settle- 
ments nevű nemzetközi szer
vezet rendezett Edinburgh-ban 
(Skócia), s amelynek témái -  
többek között -  a civil szerve
zetek és a helyi intézmények 
együttműködésének politikai 
jelentősége, valamint a társa
dalmi kirekesztés elleni szol
gáltatások voltak.



2002. december H í r m o n d ó 7

M egjelent a Pécsváradi 
Várbaráti Kör 2003-as nosz
talgianaptára. A 13 db há
ború előtti, színezett képes
lapokon az idősebb korosz
tály felismerheti gyermek
korának kedves színhelye
it, a fiatalabbak elcsodál
kozhatnak, hogy alig 100 év 
alatt milyen változásokon 
megy keresztül egy kisvá
ros hangulata, hogyan vál
tozik meg arculata.

Szándékunk szerint sikerült 
újabb kiadványunkkal ismét 
felhívni a figyelmet Pécsvárad 
értékeire, megőrzendő öröksé
günkre. Reményeink szerint 
talán sikerült kedvet csinálni 
a ma itt élőknek, hogy folytas
sák elődeik szellemi örökségét. 
Hiszen a valamikor magára 
valamit is adó kereskedő, ipa
ros családok képeslapok kiadá
sával reklámozták üzleteiket, 
vendéglőiket. így maradhatott 
meg az utókor számára egy-egy 
utca- és városkép. Ezen doku
mentumok alapján lehet ma 
megmenteni régi műemlékein
ket, megvédeni pécsváradi jel
legzetes, hangulatos, arányos 
utcaképeket. Szilc Dávid, 
Stark Miksa, Ánschau Antal és 
a többiek jó példát mutattak. 
A mára ritkaság számba menő 
képeslapokat részben a kör 
archívumából használtuk fel, 
részben pedig a Baranya Me
gyei Levéltár, a Megyei Múze
umok Igazgatósága és a Me
gyei Könyvtár bocsátotta ren

delkezésünkre. A szerkesztést, 
a szövegek pontosítását Gállos 
Orsolya végezte. Különlegessé
ge lesz még naptárunknak, 
hogy a helyben fontos ünne
pek, évfordulók sárga színnel 
különülnek el az államilag el
rendelt piros betűs ünnepektől.

Csizmadia László keze nyo
mán új művészeti alkotás is

született. A naptár oldalainak 
árnyalati különbségével, szín
világának módosításával érzé
kelteti a hónapok, évszakok vál
tozását, hangulatát. A  képes
lapok hátoldalát háttérül hasz
nálva, felvillantja a kor hangu
latát, levelezési kultúráját.

E lképzeléseink szerint a 
naptár „lejárta” után is meg

őrizhető. A 26 x 17 cm-es ké
pek „önálló életre kelhetnek”, 
bekeretezve, képeslapként, 
ajándékként.

A  címlapon található felira
tok a 2003-as év jubileumaira 
hívják fel a figyelmet. 15 éve, 
1988-ban adták át a felújított 
várat a szállodával. 10 éve, 
1993-ban kapta vissza városi 
rangját Pécsvárad. A kiadást 
támogatta Pécsvárad Város 
Önkormányzata, valamint pá
lyázati pénzt nyert a várbará
ti kör a Baranya Megyei Köz
gyűlés civileket támogató alap
jától is.

Az elmúlt évben a körnek fel
ajánlott szja 1%-át is erre a cél
ra használtuk fel. Köszönjük a 
mintegy száznegyven egyéni 
előfizető támogatását, vala
mint a cégek, vállalkozók 120 
példányos megrendelését, akik 
ezzel is hozzájárultak a kiadás 
költségeihez.

Már elkezdődtek a nyomdai 
munkálatok, amikor a Pan- 
nonpharma Kft. (pécsváradi 
gyógyszergyár) 1000 példányt 
rendelt saját célra. így ők let
tek a kiadás fő támogatói, me
lyet ezúton is nagyon megkö
szönünk Pallos Józsefnek. A 
következő évben naptárunk el
juthat a gyár üzleti partnerei
hez, országhatáron belül és kí
vül számos helyre, Pécsvárad 
hírnevét öregbítve. Ezzel pél
dát mutatva arra, hogy napja
inkban a modern pr-munká- 
ban hogyan jelenik meg a kul
túra mint értékhordozó az üz
leti életben is.

A Pécsváradi Várbaráti Kör 
vezetősége nevében:

Dretzky Katalin

Márton-nap az
Az óvodások Márton-napi lam- 
pionos felvonulását november 
8-án rendeztük meg. Az előké
születek hetek óta folytak. Az 
óvoda dolgozói mind részt vet
tek a készülődésben. Idén mi 
voltunk a házigazdák, mi hív
tuk vendégségbe a Vár utcai 
óvodásokat és szüleiket, test
véreiket. Meg kellett szervez
ni, hogy mindenkinek legyen 
helye, mindenki lásson, hall
jon, s m indenkinek jusson 
enni-innivaló.

Köszönjük a szülőknek a sok 
süteményt, bort, amivel hozzá
járultak a lakomához. Meghí
vókat, lampionokat készítet-

-Rákóczi-Liszt Ferenc út volt 
az útvonalunk. A gyógyszertár
nái találkoztunk a Vár utcai 
ovisokkal, és együtt vonultunk 
a Gesztenyés úti óvodába. Már 
teljesen besötétedett, szép lát
ványt nyújtott a sok imbolygó 
mécses.

Elkezdődött a műsor. Óvo
dánk dolgozói előadták a Tü
csök és a hangya című mesét, 
majd a Cserkészek a Márton- 
legendát játszották el. Köszö
net érte.

Az előadás után szétosztot
ták az Aranycipó finom kalá
csait, mint Márton a kenyerét 
és meggyújtottuk a tábortüzet.

A tűz körül énekelve, beszél
getve vegyült el a tömeg. A szü
lők segítségével kínálgattuk a

süteményeket, a hagymás zsí
ros kenyeret, a forró teát és az 
illatos forralt bort. A beszélge
tések során megköszönték a 
szép estét, hogy egy kis békét, 
nyugalmat csempésztünk a 
mai rohanó világba.

Segítőink voltak: Tolnai Pál 
és az önkormányzat technikai 
dolgozói: a színpad összeállítá
sában, Balogh Ferenc, Horváth 
József: világítás, Bada László, 
Poller György: hangosítás a 
művelődési ház technikájával, 
Aranycipó Kft.: kalácsok, Hor- 
vát József erdész: tábortűz.

Köszönjük a segítségüket!

Tamás Lőrincné
általános vezetőhelyettes

Pécsvárad anno

tünk, színpadot állítottunk, 
világítást, hangosítást, tábor
tüzet szerveztünk. Töklámpá
sokat, műsort készítettünk. 
Már reggel elkezdtük az udvar 
berendezését, színpad díszíté
sét, a világítás, a hangosítás 
beszerelését, a tábortűz össze- 
készítését. Nagyon jó érzés 
volt, hogy bárkinek szóltunk, 
szívesen segített, hisz összefo
gás nélkül mindez nem jöhe
tett volna létre. Négy órára 
minden kész volt, vártuk a ven
dégeket. Fél ötkor a meggyúj
tott mécsesekkel énekelve in
dult a menet. Gesztenyés— 
Gyenes Tamás-Bem-Kossuth

Márton-nap az óvodában



8 H í r m o n d ó  2002. december

HÍREK RÖVIDEN
ANYAKÖNYV

Születtek: Kalányos 
Nándor, Bencze Réka, Rit- 
ter Balázs, Kisvárdai Ré
ka, Már túsz Balázs, Ott- 
lakán Araira. Lovászhe- 
tényben: Ferenc Dzsenifer.

Házasságot kötöttek: 
Szokoli Géza és Marja- 
novics Erzsébet.

Elhunytak: Kovács Ist- 
vánné, szül. Téglás Gizel
la (76 é.); Hosszú Lajos (45 
é.); Horváth Sándorné, 
szül. Szabó Mária (75 é.). 
Erdősm ecske: Scháffer  
Lőrincné, szül. K ieszler 
Borbála (75 é.). Nagypall: 
Mezó' János (60 é.). Tolna: 
Szilágyiné Kató Mária (43 
é.).

Véradónap
December, 10-én kedden reg

gel 8 órától várják az önkén
tes véradókat a véradó állomás 
m unkatársai a műveló'dési 
házban. A Pécsváradi Vöröske
reszt kéri a régi véradókat és 
várja a fiatalokat is, hogy mi
nél többen jöjjenek el, hiszen 
mint azt egyre többször hall
juk, a decemberi véradásokkal 
tudják a korházak zavartalan 
működését biztosítani az ün
nepek alatt is.

Képek és zene 
pécsváradiaktól Pécsen

November 21-én Pécsen, a 
Cafe Jamben az Pécsi IHK Fo
tóklubnak nyílt kiállítása, 
melynek megszervezését Bö- 
röcz Lívia vállalta. A fiatal al
kotók között található Kárpáti 
Árpád munkatársunk képe is 
a szelídgesztenyésról. A ren
dezvény alaphangulatához 
pécsváradi zenészek is hozzá
járultak. Az est folyamán A m 
id Gergő' és Bognár András 
akusztikus gitáron játszott. 
(Tervezzük itthoni bemutatko
zásukat is januárban.)

Karnagyi pálca helyett 
fakanál...

Nagysikerű évzáró koncert
tel búcsúztatta az óévet Wag
ner József zenekara, a Pécsvá
radi Ifjúsági Fúvószenekar. A 
telt ház előtt megtartott több 
mint másfél órás koncerten 55 
muzsikus ült és játszott a szín
padon. Hallhattunk klassziku

sokat, egy csokorban a német zeneiskolába járó gyerekek 
nemzetiségi muzsika szólalt körében. Pedig nem kis áldo- 
meg, természetesen nem hiá- zatot vállal magára az a gyer- 
nyozhatott a jó filmzene sem és mek — háttérben a szülőkkel —, 
a divatosabb slágerszámok. A akit tagjai sorába felvesz az 
vastapssal jutalm azott pro- együttes. Rengeteg próba,

dukciókat a végén újabb és 
újabb ráadás követte. Ifjú ze
nészeink igen fegyelmezetten 
álltak helyt e nem könnyű 
helyzetben, elfáradva, de bol
dog és felszabadult mosollyal 
fogadták a gratulációkat.

Wagner tanár úr sok kedves
séggel és humorral átszőtt kon- 
ferálása is hozzájárult az est 
sikeréhez.

A város legnagyobb tagság
gal rendelkező m űvészeti 
együttese egyre népszerűbb a

egyéni gyakorlás és elmond
hatjuk, hogy szinte minden 
hétre jutott egy fellépés ebben 
az évben is.

Ahogy nő a létszám, sajnos 
úgy kell évről évre búcsút mon
dani egy-két „öreg zenésznek”, 
akik más irányú elfoglaltsá
guk, tanulmányaik miatt már 
nem tudnak részt venni a mun
kában.

Ezúttal apró ajándékkal és 
az együttest ábrázó emléklap
pal búcsúzott tőlük karnagyuk.

Arnoldné Istvánné, Jutka, a Városi Könyvtár vezetője köszönti a székesfehér
vári Árgus Kiadó szerkesztőit, vendégeit és az érdeklődő helybelieket Rajnai 
László „Kodolányi János" monográfiájának bemutatóján. Az értékes tanul
mány megkerülhetetlen lesz a jövőben a Kodolányi-kutatók számára, hozzá
járulhat ahhoz, hogy a Kodolányi-életmű a világirodalomban is elfoglalhassa 
méltó helyét. Minket, olvasókat kíváncsivá tesz és ösztönöz az életmű újra- 
olvasására. Aj . új és régi művek hozzáférhetők a helyi könyvtárakban. A ren
dezvényen közreműködtek a Kodolányi János Általános Iskola 4. osztályos 
tanulói.

Képünkön: Barabás Péter, 
Góbi Richárd, Fülöp Csaba, 
Farkas Péter, Tibenszky Lász
ló. Nem volt jelen Ferenc Gá
bor és Wolf Péter.

Első ízben adták át az „Év 
legjobb zenésze” oklevelet, 
amelyet a zenekari tagok sza
vazatai alapján Tolnai Gábor 
kapott.

A karnagy, aki titokban sza- 
kácskodik, más meglepetést is 
tartogatott erre az estére. Dél
előtt feleségével, Anikóval (aki 
sokat segít egyébként is a hát
térmunkákban) hagymát pu
coltak, végezték az előkészü
leteket. Univerzális karna
gyunk a délelőtti főpróba után 
odakészítette a bográcsgulyást 
— ami a koncert alatt őrző lán
gon várta az éhes muzsikuso
kat —, levezényelte a hangver
senyt, majd tálalta a vacso
rát...

Technikai fejlesztések
A Fülep Lajos Művelődési 

Központ ismét sikeresen pá
lyázott a közművelődési intéz
mények eszközfejlesztésének 
támogatására kiírt „érdekelt
ségnövelő” pályázaton. Ezúttal 
új és korszerű fénymásolót, 
műanyag színpadi borítást 
(balettszőnyeget), valamint 
kültéri hang- és fénytechnikai 
eszközöket sikerült beszerez
nie az intézménynek. A  fejlesz
tések hozzájárulnak a szolgál
tatások és a kulturális rendez
vények magasabb színvonalú 
kielégítéséhez, lebonyolításá
hoz.

„Deviáns alkohológia”
címmel találkozót szervezett a 
pécsváradi „AA” közösség a 
művelődési központban no
vember elején, melyen elő
adást tartott dr. Szikszai Pet
ronella és dr. Tóth Miklós, a 
Szigetvári Kórház főorvasai. 
Az előadók országosan is elis
mert szakemberei az alkoholiz
mus ellen vívott harcnak. A 
program egyik célja az volt, 
hogy felhívja az emberek fi
gyelmét a hazánkban népbe
tegségnek számító alkoholiz
musra, és segítse az érintette
ket. A rendezvény sikerét mu
tatja, hogy a megye minden 
részéről jöttek érdeklődők, 
érintettek és számos kérdést is 
feltettek a szakembereknek.
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Az idei Skóciai Szent Margit túrán a Pécsváradi Várbaráti Kör 30 fős lelkes 
csapattal képviselte városunkat. A legifjabb Freund János unokája. Marci 
volt. aki a többiekkel együtt könnyedén vette a sáros, vizes akadályokat és 
teljesítette a 12 km-es távot. Képünket a Réka-várban Antal Attiláné készí
tette.

Az Anima Waradiense É rtelmiségi 
Klub eseményei

A találkozó megrendezésé
hez hozzájárult Pécsvárad Vá
ros Önkormányzatának támo
gatása is.

Nyugdíjasklub hírei
Karácsonyváró ünnepségün

ket december 10-én tartjuk. A 
Nyugdíjasok Körzeti Egyesüle
te 2003. január 14-én, 16 óra
kor tartja éves közgyűlését. 
Minkét rendezvényre szeretet
tel várjuk tagtársainkat!

VTV adásai:
December 12-én, csütörtök 19 

óra. Karácsonyi fó'zó'cske, tudó
sítás az önkormányzat decem
ber 2-ai üléséről. Megalakult a 
Pécsváradi FIDELITASZ, hí
rek, események városunk éle
téből. „Magyar várak” — benne 
Pécsvárad.

December 13-án, pénteken 
19 órakor az eló'zó' esti adás is
métlése.

December 22-én, vasárnap 19 
órakor a zeneiskola karácsonyi 
hangversenye (felvételről).

December 30-án, hétfó'n 19 
órakor szilveszteri különki
adás: bakiparádé, Zsáli János 
polgármester szilveszteri kö
szöntője.

Kézműveseink kiállítása 
Budapesten

A Kézm űvesek Baranyai 
Egyesületének nagysikerű 
pécsváradi bem utatkozása 
(Leányvásr) után most Buda
pesten látható a Népi Iparmű
vészeti Tanács székházában 
(Szilágyi Dezső tér és a Fő 
utca sarkán) tizenhárom kéz
műves alkotása. A kiállítás 
január 30-ig látható a főváros
ban.

Újévi koncert
A Pécsváradi BIG BÁND 

Wagner Jozse/karnagy vezeté
sével már javában készül a ja
nuár 5-i koncertre, melyet va
sárnap 15 órakor tartanak a 
művelődési központban. Az el
múlt évben nagy sikerrel meg
rendezett koncert a hagyo
mányteremtés szándékával 
indított sorozat folytatása.

Református egyházközség
December 12., csütörtök: 17.00 

Bibliaóra, lelkészi hivatal
ban.

December 14., szombat: 18.00 
órakor ifjúsági óra a lelké
szi hivatalban. Vendégünk 
lesz: Győrfi Bálint zengő- 
várkonyi lelkipásztor.

December 15., advent harma
dik vasárnapja: 11.00 óra
kor zenés istentisztelet a 
Pécsváradi Zeneiskola nö
vendékeinek műsorával a 
gyülekezeti teremben.

December 19., csütörtök: 17.00 
Bibliaóra a lelkészi hivatal
ban.

December 21., szombat: 13-16 
óráig karácsonyi játszóház a 
lelkészi hivatalban. Vezeti 
dr. Simorné Imri Zsuzsan
na. 18.00 órakor ifjúsági óra 
a lelkészi hivatalban

December 22., advent negye
dik vasárnapja 11.00: isten- 
tisztelet a gyülekezeti te
remben. 15.00: adventi sze- 
retetvendégség a hittanos 
gyermekek műsorával.

December 24., kedd: 17.00 
Szentesti istentisztelet a 
gyülekezeti teremben

„Ismerkedjünk a kinezi- 
ológiával!” címmel november 
21-én tartottuk  legutóbbi 
összejövetelünket, rendkívüli 
érdeklődés mellett. Már tizen
négy sikeres programot tudha
tunk magunk mögött, de lét
számban ez a találkozó meg
előzte a többieket: 38-an gyűl
tünk össze. Ennél többen csak 
a Walter-pincében voltunk lyAz 
én borom, az én nótám” című 
esten, de ha a népes keszthe
lyi „különítményt” leszámít
juk, városunkat csupán har
mincán képviseltük. A nagy 
érdeklődés nyilván témának és 
előadónak egyaránt szólt. 
Dékány Katalin felkészültsége 
és személyisége garancia volt 
arra, hogy hiteles és érthető 
tájékoztatást kapjunk a mód
szerről. Az alternatív gyógy
módok iránti érdeklődést ta
pasztalva ígéretet teszünk, 
hogy a jövőben is meghívunk 
olyan előadókat, akik egy-egy 
természetgyógyászati ág szak-

December 25. szerda: 11.00 
Istentiztelet, úrvacsoraosz
tással a templomban 

December 26.csütörtök: 11.00 
Istentisztelet, úrvacsoraosz
tással a gyülekezeti terem
ben, ünnepi legátus szolgá
latával.

December 29., vasárnap: 11.00 
Istentisztelet a gyülekezeti 
teremben.

December 31., kedd: 17.00 
Óévi istentisztelet a gyüle
kezeti teremben.

Január 1., szerda: 11.00: újévi 
istentisztelet a gyülekezeti 
teremben.

Ünnepi alkalmainkra szere
tettel hívunk és várunk min
denkit! Áldott ünnepeket kívá
nunk -  a református egyház- 
község presbitériuma.

Katolikus egyházközség

Adventi programok a rk. 
templomban:

„Rorate”. Régi, szép hagyo
mányt felelevenítve újra lesz 
hajnali „Rorate” szentm ise 
templomunkban ádvent min
den hétköznapján reggel 6 óra
kor (szombat kivételével).

értői. A kellemes, sokszor in
tim hangulatú estén a nevetés 
sem maradt el: jót derültünk 
egymáson, amikor Kati meg
tornáztatott bennünket.

Karácsony a képzőművé
szetben. Következő találko
zónkat december 12-én, 18 óra
kor tartjuk a művelődési köz
pontban. Kárász Rózsa albu
mokkal, diaképekkel illuszt
rált előadását láthatjuk „kará
csony a képzőművészetben” 
címmel. Kérjük, hozzanak ma
gukkal saját készítésű kará
csonyi süteményeket, hogy kel
lemes hangulatban búcsúzhas
sunk az előadás után a 2002- 
es esztendőtől! Teáról, forralt 
borról mi gondoskodunk!

Idei utolsó találkozónkon, 
reményeink szerint, a követke
ző félév programját is átnyújt
hatjuk önöknek. Témajavasla
taikat, ötleteiket tisztelettel 
várjuk!

Gászné Bősz Bernadett

Bibliaóra. A karácsonyi lel
ki felkészülést segíti advent
ben a minden hétfőn délután 
5 órakor tartandó imádságos 
bibliaóra (december 2., 9., 16. 
és 23-án).

Adventi hangversenyt ad
nak a zeneiskola növendékei 
december 14-én, szombaton 
délután 5 órakor, melyre min
denkit szeretettel hívunk és 
várunk!

A karácsonyi ünnepkör  
szentmiséi:

December 24-én az éjféli szent
misével kezdődik Jézus szü
letésének ünneplése. 

December 25-én és 26-án dél
előtt 9 órakor ünnepi szent
mise.

December 29-én, szent család 
vasárnapján, 9 órakor 
szentmise.

December 31-én délután 5 óra
kor év végi hálaadás.

2003. január 1-jén délelőtt 9 
órakor újévi, ünnepi szent
mise.

Kegyelemteljes karácsonyt 
és boldog új esztendőt kíván a 
pécsváradi római katolikus 
egyházközség!

Egyházaink hírei
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S P O R T H Í R E K
Floorball-világbajnokság

A svédországi Göteborgban 
november 5-e és 10-e között 
rendezték meg az elsó' egyete
mi floorball-világbajnokságot. 
A magyar válogatott keretbe 
egy pécsváradi fiatalember, 
László Zoltán is bekerült. A 
floorball hasonlít a jégkorong
ra, ezt is hasonló ütővel, de 
korcsolya nélkül és teremben 
játsszák. Egy csapat öt mező- 
játékosból és egy kapusból áll. 
Zoli Budapesten tanul és az 
ottani, Torpedó Justitia nevű 
klubban játszik, védó'poszton. 
A magyarok a házigazda své
dekkel, a grúzokkal és az oszt
rákokkal kerültek egy csoport
ba. Az első' találkozón nagyará
nyú vereséget szenvedtek a 
rendező' országtól, de ezt a grú
zok elleni nagyarányú győze
lem és az osztrákok ellenei 
döntetlen követte, így csoport
jukból másodikként kerültek 
tovább. Az elődöntőben a ké
sőbbi világbajnok finnek ellen 
már nem sikerült a bravúr, 
majd a bronzmeccsen is alul
maradtak a svájciakkal szem
ben, így a negyedik helyen vé
geztek. Zoli az osztrákok elle
ni csata kivételével mindegyik 
mérkőzésen pályára lépett. 
Véleménye szerint ez az ered
mény túlszárnyalta az előzetes 
várakozásokat, mert a csapat 
számára kitűzött cél egy közép- 
mezőnybeli helyezés elérése 
volt.

Friesz Péter

Küzdősport
A magyar shaolinkung-fu 

bajnokságot november 16-án 
Budapesten rendezték meg, 
ahol a Pécsváradi Spartacus 
versenyzője, Sasvári Szabolcs 
a felnőtt 65 kg-osok között full- 
contact kategóriában az első 
helyen végzett.

November harmadikén nem
zetközi küzdősportgálát ren
deztek Komlón, a városi sport- 
csarnokban. A rendezvényre 
Szegedről, Pécsről, Sásdról és 
Horvátországból is érkeztek 
sportolók. A  viadalon a Blazse- 
kovics Ferenc által felkészített 
pécsváradiak közül is többen 
indultak. A horvát-m agyar 
kick-box-mérkőzés előtt egy

thai-box-gálát tartottak. A gá
lán két pécsváradi győzelem 
született, az ifjúsági 55 kg-os 
kategóriában Bazsika Zoltán 
és a felnőtt 65 kg-os súlycso
portban Pusch Kornél nyert. 
Mindketten kiütéssel verték 
meg ellenfeleiket.

Labdarúgó-összefoglaló
Jól szerepeltek az őszi sze

zonban labdarúgócsapataink. 
Felnőtt csapatunk Csordás Ist
ván vezetésével az élen végzett

November 14. Pécsvárad-Vo- 
lán Megye I. ffi kosár 64:85

Novem ber 21. Pécsvárad— 
PVSKIII. Megye I. ffi kosár 
58:89

KÉZILABDA
November 2. Pécsvárad-Ko- 

zármisleny NBII. női 23:23
November 2. Pécsvárad-Ko- 

zármisleny NB II. női ifi 
22:24

November 9. Hosszúhetény- 
Pécsvárad-Csurgó NB II. ffi 
19:30

November 16. Hosszúhetény- 
Komló orsz. serd. 20:26

Pécsvárad-Mohács NB II. női 
24:30

Pécsvárad-Mohács NB II női 
ifi 19:39

November 23. Hosszúhetény— 
Kalocsa NB II. ffi 11:33

a Megye I. osztályban. 16 mér
kőzésből 9 győzelme 4 döntet
lené és 3 veresége volt, 39:22 
gólaránya és 31 pontja. Ezzel 
az eredménnyel ők rúgták a 
legtöbb gólt. Őket a Sellye 2, a 
Szederkény 3 ponttal lemarad
va követi. Az ifjúsági csapat is 
kitűnően szerepelt, a 2. helyen 
telel, őket csak a Siklós tudta 
megelőzni. A Megye III. is az 
élen végzett egy vereséggel, 
32:8-as gólaránnyal. Ezzel az 
eredménnyel ők rúgták a leg-

December 1. Pécsvárad-Szek- 
szárd NB II. női 26:16

Pécsvárad-Szekszárd NB II. 
női ifi 21:47

LABDARÚGÁS

Megye I.
November 3. Pécsvárad-Bogád 

0:0
November 10. Szigetvár Pécs

várad 2:2
N ovem ber 17. P écsvárad - 

Lánycsók 5:2

Megyei serdülő és
ifjúsági
Október 26. Pécsvárad-Nagy- 

árpád 2:1/3:0
November 2. Hidas—Pécsvárad 

0:14/1:3
November 9. Siklós-Pécsvárad 

6:0/5:l
N ovem ber 16. P écsvárad - 

Lánycsók 2:4/9:1

több és ők kapták a legkeve
sebb gólt. Reméljük, mindhá
rom csapat meg tudja tartani 
helyezését a bajnokság végére 
is és a következő bajnokságot 
már magasabb osztályban foly
tathatják. Az öregfiúk a 9. he
lyen, míg a serdülők a 12. he
lyen végeztek.

Jól szerepelnek gyermek lab
darúgócsapataink is Kajos Ár
pád és Gelencsér János vezeté
sével. Az előző számunkból 
helyhiány miatt kimaradt a 
K odolányi-kupán szereplő 
U ll-es (3-4. o.) pécsváradi csa
pata (képünkön). Edzőjük Ge
lencsér János.

Sportprogram
December 14—15-én a Pécsi 

Góliát Utánpótlás SE labdarú
gótornát szervez az 1992-ben 
született gyermekek részére a 
pécsváradi városi sportcsar
nokban

ELŐFIZETÉS!
Felhívjuk Kedves Olvasóink 
figyelmét a Pécsváradi Hír
mondó 2003. évi előfizeté
sére.

Az előfizetési díj 1000 Ft. 
Kérjük régi és új előfizetőinket, 
hogy december 31-ig szíves
kedjenek 2003-ra előfizetni a 
lapot; januári számunkat csak 
a befizetés után juttatjuk el ol
vasóinkhoz. Várjuk új előfize
tőinket és olvasóinkat is!
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