
Himnusz a „leendő?!” lokátor árnyékában

Böröcz Rétemé az őt köszöntők körében

A Pécsváradi Várbaráti 
Kör tizenegyedik alkalom
mal szervezte meg szilvesz
teri Zengó'-túráját. A mun
kanap -  december 30. -  el
lenére soha nem látott ér
deklődés kísérte az előké
születeket.

Hívtak a Petőfi Rádiótól, a 
kereskedelmi rádiók, egyesüle
tek és egyéni érdeklődők... így 
az induláskor megközelítettük 
a háromszázas létszámot. Töb
ben úgy érezték, hogy ezen a 
napon nekik is fel kell jutniuk 
a csúcsra, de ezt egyénileg tet
ték meg, és már velünk szem
ben jöttek lefelé. A  hegyen régi 
kedves barátaink, a Ferling 
József által vezetett hosszúhe- 
tényi társaság fogadott min
ket. Eljöttek a Vasasért Egye
sület tagjai is, a pécsváradi 8/b 
osztály fiúcsapata. A Scholtz 
házaspár, Péter és Ica ismét 
melegedő tűzzel kedveskedtek. 
Az enyhe tavaszias időben kel
lemesen telt az idő, bár a he
gyen erős szél nehezítette a be
szédet és a huzamosabb ott 
tartózkodást. Szétosztottuk a 
csúcscsokoládét, majd Gállos 
Orsolya, a kör elnöke köszön
tötte a kirándulás résztvevőit, 
a várbarátok családjait, régi 
barátainkat és azok barátait, 
valamint a sok-sok ismeretlen 
vendéget, akik csatlakoztak 
hozzánk Pécsről, Komlóról, 
Hidasról, Mohácsról, Buda
pestről, Győrből, Kecelről, Né
metországból, Svájcból és még 
ki tudja, hogy honnan nem...

A kezdetektől számontartjuk 
az erre a napra eső évforduló
kat, névnapokat, születésna
pokat. Régi kedves társunk, 
Böröcz Péter né Orzsike e napon 
ünnepli születésnapját, ezúttal 
a kerek 70.-re ajándékot is ka
pott a körtől. Freund János el- 
híresült túrabotsorozatának 
egy példányát nyújtotta át Er

zsikének. Külön köszöntöttük 
a túra legidősebb tagját, a kör 
alapító- és vezetőségi tagját, a 
80 éves Rózsahegyi Ferencet, 
Feri bácsit. Hála Istennek, év
ről évre több a gyermek és fia
tal is, ki hátiban, ki saját erő
ből jutott fel. A Himnusz el- 
éneklése után jött a pezsgős 
koccintás.

Kisebb-nagyobb csoportok

ban szóba jött a lokátor építé
se. Sokan ezúttal is tiltakozá
suknak adtak hangot. Mind
nyájan féltjük e nekünk oly 
kedves, értékes helyet, a zen
gő-vár romjait, az itt található 
mikroklíma ritka növényeit, 
azt a páratlanul szép kilátást, 
ami tiszta időben a Mecsek leg
magasabb pontjáról, a kilátó
ból elénk tárul. Több ezer tu

rista keresi fel ezt a pontot 
évente, a környéket a történel
mi és természeti emlékei, ér
tékei miatt. (Azt sajnáltuk utó
lag, hogy nem adtunk aláírá
sunkkal nyomatékot tiltakozá
sunknak...)

Reméljük, hogy még sokáig 
tudjuk e helyen búcsúztatni az 
óévet és köszönteni az újat!

A  leereszkedés alatt a hegy 
olyan arcát mutatta meg, ame
lyet eddig csak hallomásból is
mertünk. Az irtásra kiérve, 
még az utolsó száraz faágat 
letépte az erős szél és az éppen 
Somlai János tagtársunk fejé
re esett oly erővel, hogy ő 
hanyattesve, fejét kőbe verve 
komoly sérülést szenvedett. 
Utólag is példásnak mondhat
juk a segítségnyújtást, kötsze
rek kerültek elő, majd összefu
tott az egészségügyiek egy cso
portja (ápolónők). Walter Gyu
la feleségét, Ibolyát hívta mo
bilon, hogy induljon a terepjá
róval. Puch Ferenc a mentőket 
hívta. Végül a műútra először 
kiérő Kilár Zsolt és pécsi bará
tai érkeztek meg a terepjáró
val, vitték le Jánost az éppen 
megérkező mentőhöz. Egyna
pos megfigyelés után a kórhá
zat elhagyva, többszöri átkötö- 
zés után itthon lábadozik ba
rátunk, akiért nagyon sokan 
aggódtak és tudakolják állapo
tát még most is. Köszönet min
denkinek, aki akkor, ott a he
gyen e rendkívüli helyzetben 
segített, közreműködött a sé
rült ellátásában, mielőbbi le- 
hozatalában.

Erre az ijedtségre legjobbkor 
jött Mansfeld Lajos pálinkája 
és bora, amivel szász-völgyi 
pincéjénél várt bennünket. In
nen már csak egy ugrás volt a 
Kelet-Mecsek Rt. szabadidő- 
központja, ahol Vogl Feri két 
óriási üstben főzte — sokak sze
rint az eddigi legfinomabb -  60 
kg színhúsból a szarvaspör
költet, amiből több mint két
száz adagot mértek ki „k isva 
sával”, Koch Gergővel.

Folytatás a 4. oldalon

A Ném etklub karácsonya

Bensőséges hangulatú karácsonyi ünnepséget tartott a németklub decem
berben. A gyerekek műsora, a sütemények és a forralt bor finom illata min
denkiben felidézte a békés karácsonyok emlékét és hangulatát. Köszönjük 
minden kedves résztvevőnek a munkáját és egyben mindenkinek egészség
ben gazdag, boldog új évet kívánunk, a Vezetőség!

(Kép: Baumann Mihály)
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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK

Pécsvárad Város Önkor
mányzatának Kulturális és 
Idegenforgalmi Bizottsága
2002-ben 1 100 000 Ft-ot oszt
hatott szét amatőr művészeti 
együtteseinknek. A  megpályá
zott igények alapján az össze
get az alábbiak szerint hasz
nálták fel a csoportok:
Big Bánd 150 ezer (kották és 

felszerelések vásárlása) 
MUST zenekar 50 ezer (máso

dik hanglemezük kiadásá
ra)

Női kam arakórus 100 ezer 
(olaszországi fesztiválra 
utazáshoz)

Nyugdíjasok Körzeti Egyesüle
tének Tánckara, kórusai 
50-50 ezret (viseletek felújí
tására, valamint a kulturá
lis találkozókra, fellépések
re való utazásra) 

Pécsváradi városi (ÖTÉ): 
Fúvószenekar 350 ezer (az 

ÖTÉ (egyesület) megszünte
tésével a működési költsé
gek fedezésére átadott ke
retből karnagyi tiszteletdíj- 
ra, utazásra)

Reneszánsz és szaxofonegyüt
tesek 100 ezer (fe llép ő 
ruhák, hangszerekhez jó mi
nőségű fúvókák vásárlása) 

Zengővárkonyi Népi Együttes 
250 ezer (németországi fesz
tiválra utazáshoz)

Testületi ülés
Pécsvárad Város Képviselő

testülete 2002. december 23-án 
tartott ülése keretében először 
az önkormányzat 2003. évi 
koncepcióját tárgyalta meg. Az 
úgynevezett költségvetési kon
cepció keretében számba kell 
venni a bevételi forrásokat, 
meg kell határozni a kiadási 
szükségleteket, azok gazdasá
gos és célszerű megoldásait. A 
költségvetési rendeletet — vár
hatóan februárban — már a 
költségvetési törvény végleges 
számai alapján tárgyalja a tes
tület.

A koncepció bemutatását az 
elmúlt évek gazdasági történé
seinek ismertetése előzte meg.

1998-99 fordulóján az ön- 
kormányzat 4 millió Ft tarta
lékkal vágott neki a ciklusnak, 
jelenleg a tartalék mintegy 30 
millió Ft. Mindemellett az ön- 
kormányzat pályázatok útján, 
illetve saját erőből kb. 1 milli

árd Ft beruházást tudott meg
valósítani. A 2003-as évre -  a 
jelenlegi ismeretek alapján — 
azonban 90 millió Ft-os hi
ánnyal számol a pénzügyi ter
vezés. Ennek okairól és csök
kentésének lehetséges módjá
ról tárgyalt hosszasan a testü
let. Tényként állapítható meg, 
hogy, az intézményrendszer 
alulfinanszírozott (az volt az 
elmúlt 12 évben is), azonban az 
ez évi norm atív támogatás 
mellett 40 millió Ft bérköltség 
és 20 millió dologi költség „hi
ányzik”, azt az önkormányzat
nak más forrásból kell pótol
nia. Miközben a kötelező fel
adatok (iskola, óvoda, egész
ségügy, igazgatás) állami fi
nanszírozásánál is jelentős hi
ányok mutatkoznak, ez a hiány 
arányaiban jóval nagyobb az 
önkormányzat önként vállalt 
feladatainál (művelődés, zene
iskola, sport stb.). Adódik a 
hiány a közalkalmazotti és 
köztisztviselői — központi -  
béremelések jövő évi kihatása
inak részleges ellentételezésé
ből és a már megkezdett beru
házások áthúzódó hatásából is.

A képviselő-testület intézke
dési tervet fogadott el, mely
nek lényege a gazdálkodás in
tézményi szintű áttekintése, 
elem zése, a takarékosság 
szempontjainak előtérbe he
lyezése.

A testület ezen ülésén ren
deletet alkotott a helyi adóról, 
a gépjárműadóról és a térítési 
díjakról. Ezek szövegét külön 
közöljük.

Pécsvárad Város Képviselő-testü- 
lete 8/2002. (X II.27 .) számú ren
deleté a helyi adókról szóló 12/ 
1991. számú rendelet módosítá
sáról és a módosításokkal egysé
ges szerkezetbe foglalásáról

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

1. §. Pécsvárad Város Kép- 
viselő-testülete 2003. január 1. 
napjától illetékességi területé
re az alábbi adókat vezeti be:
a) magánszemélyek kommu

nális adója
b) vállalkozók kom m unális 

adója
d) idegenforgalmi adó
e) iparűzési adó

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

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

let után
aa) egyszobás lakásnál

7 500 Ft
ab) kétszobás lakásnál

9 000 Ft
ac) három- és többszobás

lakásnál 10 000 Ft
b) Üdülő (hétvégi ház) és 

üdülőtelek után
ba) a Dombay-tónál és a 

felette levő, aszfaltos úttal 
ellátott területen: 10 000 Ft 
egyéb területen: 7 500 Ft

(3) Egyedülálló személy la
kástulajdona és lakásbérlete 
után az adó évi összege -  a 3. §.
(4) bekezdés a) pontjától elté
rően
a) egyszobás lakásnál

6500 Ft
b) kétszobás lakásnál

7500 Ft
c) három- és többszobás

lakásnál 8000 Ft

3. §. (1) Vállalkozók kommu
nális adója terheli a vállalko
zót (Htv. 27. §.), akinek akár a 
székhelye, akár telephelye 
(részlege) az önkormányzat il
letékességi területén van.

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

(3) Az adó évi összege 1500 
Ft/fő.

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

(2) Az iparűzési adó alapja az 
értékesített termék, illetőleg 
végzett szolgáltatás nettó ár
bevétele, csökkentve az eladott 
áruk beszerzési értékével és a 
közvetített szolgáltatások érté
kével, valamint az anyagkölt
séggel.

(3) Az adó évi összege a (2) 
bekezdés szerint számított ár
bevétel után 2%.

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

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

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

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

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

6. §. Jelen rendeletben nem 
szabályozott kérdésekben 
(adókötelezettség keletkezése, 
az adó alanya, a mentességek, 
kedvezmények, adóelőleg-fize
tés, önadózás stb.) a helyi 
adókról szóló törvény, vala
mint az adózás rendjéről szóló 
1990. évi XCI. törvény rendel
kezései az irányadóak.

8. §. Ez a rendelet 2003. ja 
nuár 1-jén lép hatályba, kihir
detéséről a jegyző gondosko
dik.
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Pécsvárad Város Képviselő-tes- 
tü le te  7/2002. (X II.  27.) számú 
rend ele te  a belföldi forgalm i 
rendszámú gépjárm űvek gép
járműadó m értékének megálla
pításáról.

A képviselő-testület a gép
járműadóról szóló, többször 
módosított 1991. évi LXXXII. 
törvény 1/A. §-ában kapott fel
hatalmazás alapján a gépjár
műadó mértékéről a követke
ző rendeletet alkotja.

1. § Pécsvárad város illeté
kességi területén a gépjármű
adó mértéke évente a gépjár
m űadóról szóló 1991. évi 
LXXXII. tv. 6. §-ában megha
tározott adóalap minden meg
kezdett 100 kilogrammja után 
800 Ft.

2. § (1) Ez a rendelet 2002. 
december 27-én lép hatályba, 
rendelkezéseit 2003. január 1- 
jétől kell alkalmazni. Egyide
jűleg hatályát veszti a belföldi 
forgalmi rendszámú gépjármű
vek gépjárműadó mértékének 
m egállapításáról szóló 13/ 
2000. (XII. 22.) számú rende
let.

(2) Az e rendeletben nem 
szabályozott kérdésekben az 
adózás rendjéről szóló, több
ször módosított 1990. évi XCI. 
törvény, valamint a gépjármű
adóról szóló, többször módosí
tott 1991. évi LXXXII. törvény 
rendelkezései az irányadók.

Pécsvárad V áros  K épviselő 
te s tü le te  I 1 /2002 . ( X I I . 2 7 .)  
számú rendele te  a személyes 
gondoskodás körébe ta rto zó  
szociá lis  e llá tá s o k ró l, a zo k  
igénybevételéről, a fizetendő  
térítési díjakról szóló 11/2001. 
(X I I .  I .) számú rendele t módo
sításáról

1. §. Pécsvárad Város Képvi- 
selő-testülete a személyes gon
doskodás körébe tartozó szociá
lis ellátásokról, azok igénybevé
teléről, a fizetendő térítési díjak
ról szóló 11/2002. (XII. 1.) számú 
rendelete melléklete helyébe e 
rendelet melléklete lép.

2. §. E rendelet 2002. decem
ber 27-én lép hatályba. Rendel
kezéseit 2003. január 1-jétől 
kell alkalmazni.

A z 1 1/2002. (X II.2 7 .) rendelet 
m elléklete

1.) A gyermekétkeztetési té
rítési díj napi összege (áfa nél
kül)

Óvodai tízórai
(Ft) bruttó
37,50 42

Óvodai ebéd 120,50 135
Óvodai uzsonna 
Általános iskolai

28,50 32

napközi
Általános iskolai

236,60 265

ebéd 162,30 180

2. ) Gyermekétkeztetésnek 
nem minősülő élelmezés napi 
térítési díja

(F t) b ru ttó
Ebéd 162,30 300

3. ) Idősek otthona
napi I 100 Ft
havi 33 000 Ft
Személyi térítési 
díjpótlék 700 Ft
Egyszeri hozzájárulás összege:
-  egyszemélyes elhelyezés

esetén I 800 000
-  kétszemélyes elhelyezés

esetén 900 000

4. ) Idősek Klubja
(F t) b ru ttó

Reggeli 75,70 140
Ebéd 162,30 300
Vacsora 89,20 165

5. ) Házi segítségnyújtás óra
díja

Óradíj 400 Ft

Zsáli János polgármester, 
Dr. Fenyvesi János jegyző

Találkozó a művészekkel
Eredményesek azok a talál

kozók, amelyeken az év végén 
polgármesterünk, Zsáli János 
és a képviselő-testület tagjai 
beszélgetésre hívják a helyben 
élő művészeket. A meghívást 
elfogadta Csizmadia László, 
Szabó László, Valkó László, 
Rigó István és Freund János. 
Képviselők közül jelen voltak: 
Adószegi Attila, Apaceller Jó
zsef, Müller Lajos, Ló'rinczi 
Alberné és Fuchs Gábor, a 
PIFŐ polgármestere.

A  hasznos és tartalmas órák 
alatt számtalan új ötlet merült 
fel, aminek megvalósításához 
a városhoz kötődő művészek 
munkájára is számítanak. A 
jelenlévő alkotók elismeréssel 
nyilatkoztak az elmúlt évek
ben egyre gazdagodó kulturá
lis, művelődési programokhoz, 
eseményekhez. (FA I. alkotó
tábor, Várszínházi előadások). 
Még mindig sok a tennivalónk 
a reklám, az eladhatóság te
rén. Hiányoznak az eligazító 
plakátok, táblák, színvonalas

turisztikai kiadvány. Még na
gyobb gondot kell fordítani a 
város „eladhatóságára”! Az al
kotótáborokat a jövőben tehet
séges gyermekek részére is 
meg lehetne hirdetni. A már 
meglévő és országos hírnévre 
szert tett nagyrendezvények 
mellé újabbakat is be lehetne 
építeni, a kellő anyagi források 
felkutatásával. Örömmel fo
gadták, hogy megvalósítható 
közelségbe került a várostörté
neti múzeum kialakítása.

Találkozó a helyi 
vállalkozókkal

Az elmúlt évekhez hasonló
an, az év utolsó napjaiban 
Zsáli János polgármester meg
hívta a városban működő, dol
gozó egyéni és társas vállalko
zások képviselőit. Röviden tá
jékoztatást adott a város éle
tében történtekről. Ez a talál
kozó kiváló alkalom arra, hogy 
a vállalkozók is elmondhatják 
problémáikat, észrevételeiket 
a város „működésével” kapcso
latban. A  hasznos, tapasztalat- 
csere jellegű együttlétet a kö
tetlenebb fogadáson folytatták 
a jelenlévők. A  találkozón részt 
vettek Adószegi Attila, Apa
celler József, Lörinczi Albertné, 
Mártasz Antal és Müller Lajos 
képviselők, valamint a város 
jegyzője, dr. Fenyvesi János.

T O P  20 (2002.)
Társas vállalkozások: /. Pécsvá
radi Agrover Rt.; 2. Pécsváradi Arany
cipó K ft; 3. Pannonpharma Kft.; 4. 
Kresz És Fiedler K ft; 5. MÓL R t; 6. 
Kelet-Mecsek Mezőgazdasági Rt.; 7. 
Terra-Ungheria K ft.; 8. Schöller- 
Budatej Rt.; 9. Köka Kő- És Kavics
bányászati Kft.; 10. Metallmas Kft.; 
11. Pécsvárad Coop Kft.; 12. Quinter 
Plusz Kft.; 13. San-At B t; 14. OTP 
És Kereskedelm i Bank Rt.; 15. 
Pécsváradi Építő És Kereskedelmi 
K ft; 16. Van Bokhoven Kft.; 17. Ma
gyar Posta Rt.; 18. A-Beton Térkő Rt.; 
19. Pécsváradi Architekt Kft.; 20. Me
cseki Erdészeti Rt.

Egyéni vállalkozók: í . GunglJános; 
2. Grubics Mártonná; 3. Lépőid Jó
zsef; 4. Kölbl Andrea; 5. Kungl János 
(Erdősmecske); 6. Grubics Márton; 1. 
Dzsongov Miklós; 8. Rückert János; 
9. Hering László; 10. Nem kíván sze
repelni; 11. Ilijin Petár; 12. Réger Já
nos; 13. Gunglné Anda Valéria; 14. 
Balogh Ferenc; 15. Brém Ferenc; 16. 
Ifj. Máriusz Antal; 17. Turnár György; 
18. Vidács Mihályné; 19. Glázer An
tal; 20. Kovács József

ELŐFIZETÉS!
Felhívjuk Kedves Olvasóink 
figyelmét a Pécsváradi H ír
mondó 2003. évi előfizeté
sére. Az előfizetési díj 1000 Ft. 
Kérjük régi és új előfizetőinket, 
hogy aki még nem te tte  meg, 
szíveskedjen 2003-ra előfizet
ni a lapot; további számainkat 
csak a befizetés után juttatjuk 
el olvasóinkhoz. Várjuk új elő
fizetőinket és olvasóinkat is!

A szerkesztőség

Egy százalék
Adóbevallásunkban ez év
ben is rendelkezhetünk 
adónk 1+1%-ának felhasz
nálásáról. Az alábbiakban 
közzé tesszük a rendelke
zésre jogosult helyi egye
sületek, alapítványok adó
számát és nevét. 
Pécsváradért Alapítvány 

(helyi ku lturális és 
sportcélok), adószám: 
19035615-2-02 

Pécsvárad Középfokú Ok
tatásáért (II. Béla Kö
zépiskola), adószám: 
15330200-2-02 

Társadalmi Összefogás az 
Iskolai Nyelvoktatásért 
(Kodolányi János Alt. 
Isk.), adószám: 
19035550-1-02 

Pécsváradi Várbaráti Kör, 
adószám: 19029902-1-02 

Barátsági Egyesület Pécs
várad (Németklub), adó
szám: 19031594-1-02 

Zengővárkonyi H agyo
mányőrző Művelődési 
Egyesület, adószám : 
18001629-1-02 

Család és Közösség Alapít
vány (G yerm ekjóléti 
szolgálat), adószám : 
18312801-1-02 

Zengő Néptánc Egyesület 
(Zeneiskolai gyermek 
néptánccsoportok), adó
szám: 19032502-1-02 

Pécsváradi Napköziottho
nos Óvodák Alapítvány, 
adószám: 18314456-1-02

Plusz egy százalék
Magyar Katolikus Egyház: 

0011
Magyarországi Evangéli

kus Egyház: 0035 
Magyarországi Reformá

tus Egyház: 0066
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PIFÖ -hírek

„E gy  szer sem!”
Végéhez ért az ifjúsági ön- 

kormányzat kábítószer-ellenes 
programsorozata, melyet az 
ISM támogatásával rendeztek 
a 2002-es év folyamán. A  de
cember 20-ai záró rendezvé

nyen Meiszterics Sándor ren
dőrőrnagy, a Pécsváradi Ren
dőrőrs vezetője és a Baranya 
Megyei Rendőrkapitányság 
Bűnmegelőzési Osztályának 
munkatársa volt a vendégünk, 
akiktől sok érdekes és szá
munkra új információt kap
tunk. A teaházzal egybekötött 
beszélgetésen részt vettek a 
pécsváradi „Változóház” lakói 
is, akik megosztották saját ne- 

. gatív élményeiket. A sokáig 
tartó beszélgetés a végére 
szűkkörűvé vált, de a jelenlé
vők számára mindenképpen 
hasznosnak bizonyult.

Ezúttal is megköszönjük a 
programsorozathoz nyújtott 
segítséget a Baranya Megyei 
Drogambulanciának, a Bara
nya Megyei Önkormányzat 
Közegészségügyi Narkomán 
Fiatalokat Gyógyító-Foglal
koztató Közalapítvány Rehabi
litációs Otthona (röviden „Vál
tozóház”) munkatársainak és 
lakóinak, a Pécsváradi Rend
őrőrsnek, Baranya M egyei 
Rendőrkapitányságnak, a II. 
Béla K özépiskolának és a 
Kodolányi János Általános Is
kolának.

Táncoltunk. Decemberben 
ismét két nagysikerű rendez
vényt szerveztünk:

Nosztalgia buli. Mikulás 
napján sokan eljöttek a Nosz
talgia buliba (60-as, 70-es évek 
zenéivel), és közülük legtöbben 
be is öltöztek korhű ruhába. Az 
est folyamán táncversenyt is 
rendeztünk. Az alkalmi zsűri 
döntése alapján sok páros kö
zül a Lauer Bálint-Böröcz Lí
via kettős bizonyult a legjobb
nak. Nekik, illetve a 2. és 3. he

lyezettnek személyesen a tél
apó adta át a díjakat, akit ez
úttal Barta László személyesí
tett meg. A rendezvény jó pél
dának bizonyult arra, hogy 
nemcsak a PIFÖ tagjai tehet
nek valamit a helyi fiatalokért.

A  lehetőség, hogy 
megvalósítsátok öt
leteiteket, minden
kinek megadatik.

A  nosztalgia buli 
sikeréhez ugyanis 
hozzájárult Góbi 
Richárd, Link Zol
tán és Szüllő Gá
bor szorgos mun
kája, akik a buli

hoz a zenét szolgáltatták, 
gondos előkészületek, váloga
tások után.

Bátyus bál
Ismét megrendeztük a szil

veszteri bátyus bált, melyen 
hála a művelődési központ fel
újításának, kényelmesebben 
szórakozhatott háromszáz he
lyi és környékbeli fiatal. A 
talpalávalót a General’s együt
tes húzta reggelig.

Himnusz a „leendő?!” lokátor
árnyékában
Folytatás az I . oldalról

Elfogyott 50 liter forralt bor, 20 
liter tea is. Zsáli János polgár- 
m ester köszöntötte a túra 
résztvevőit, kívánva boldog új 
évet mindnyájunknak.

Vogl Ferenc „adagol

Köszönet Walter Tivadar
nak, a házigazdának, aki so- 
kadszorra adott otthont ennek 
a programnak. Jól esett a fá
radtságot a meleg kandalló 
mellet ücsörögve kipihenni, 
kibeszélni. Köszönet Fuller 
Miklósnak — tetszenek tudni, 
aki meglőtte és hazavitte - ,

feleségének, Terikének és csa
ládjának, valamint Keresnyei 
Pálnak a háttérmunkát. Kö
szönet Baumann Mihálynak, 
aki másnap CD-n átnyújtotta 
a kirándulás teljes digitális do

k u m en táció 
ját.

Elmondhat
juk, hogy a 
P é c s v á r a d i  
Várbaráti Kör 
é v t i z e d e s  
múltra vissza
tekintő prog
ramja kinőtte 
Pécsvárad ha
tárait, az egy
re nagyobb 
számban érke

ző vendégek, akik közűi sokan 
itt is töltenek pár napot ez al
kalommal, hozzájárulnak vá
rosunk jó hírnevének öregbíté
séhez, reklámozásához, ahogy 
ma mondani szokás, elvégzik 
a pr-munkát...

D. K.
Fotók: Baumann Mihály

Az Anima W aradiense Értelmiségi Klub 2003 első félévi 
program ajánlata minden érdeklő számára:

Romatörténelem. (Január 
30. csütörtök, 18 óra, művelő
dési központ.) Egymás mellett 
élünk, kapcsolatunkat sok elő
ítélet és fenntartás terheli, de 
nagyon keveset tudunk róluk 
-  és ők is önmagukról. Előadó: 
Farkas Mária, a Gandhi Köz- 
alapítványi Gim názium  és 
Kollégium romakultúra taná
ra.

„Szeretlek Színház” (Feb
ruár 21. péntek, 18 óra, műve
lődési központ) Pozsgai Zsolt 
drámaíró, rendező szerzői est
je. Neki köszönhetjük a Pécs
váradi Várszínház első, nagy 
visszhangot kiváltó előadását, 
a „Boldog Asztrik küldetése” 
2001-ben, a 2002-es nyár rend
kívüli „Szeretlek, Faust” da
rabját, s akire idén nyáron is 
számíthatunk ... Az est házi
gazdája: Szebeni János.

Ismerkedjünk a homeo
pátiával! (Március 20. csütör
tök, 18 óra, művelődési köz
pont) A „hasonlót a hasonlóval”

elvén működő, a szintetikus 
szereket mellőző, mind népsze
rűbbé váló természetgyógyá
szati ágat bemutatja: dr. Kut- 
nyánszky Valéria orvos, home
opata-szakember és Ferlingné 
Dékány Hilda háromgyerme
kes édesanya.

A Költészet Napja (Ápri
lis 10. csütörtök, 18 óra, váro
si könyvtár) Mit jelenthet ma, 
a szappanoperák, valóság- 
show-k, DVD és Internet ko
rában számunkra a vers? Mit 
jelenthet a kisgyermeknek, a 
kamasznak, a rohanó felnőtt
nek, a fáradt idős embernek? 
Kérjük, ossza meg velünk ked
ves versét, netán a saját köl
teményét! Várjuk a gyereke
ket és az idősebbeket is sok 
szeretettel!

Jó barátja Ön a környe
zetének? (Május 22. csütör
tök, 18 óra, művelődési köz
pont) Környezetvédelmi taná
csok, energiafelhasználás- és 
hulladékcsökkentő ötletek egy

környezetbarát életmód kiala
kításához

Vendégeink: Kissné Szó'ló'si 
Erzsébet, a harkányi Zöldforrás 
Egyesület vezetője és munka
társai, valamint Apjok Antal 
oki. gépészmérnök, napener
gia-szakértő.

Félévzáró juniális (június
7. szombat, 15 óra, Dombay- 
tavi Ifjúsági Tábor) Megtekint
jük a közelmúltban felújított 
tábort Lőrinczi Albertné, a 
Kodolányi János Általános Is
kola igazgatójának vezetésé
vel, főzünk közösen egy bog
rácsgulyást, megkóstoljuk a 
magunkkal hozott süteménye
ket, meghallgatjuk Fullerné 
Bősz Patríciának, a Tourin- 
form Iroda vezetőjének nyári 
ajánlatait és az Önök javasla
tait, és tábortűz mellett dalo
lunk akár hajnalig ...

Minden rendezvényünkre 
minden érdeklődőt szeretettel 
várunk, várjuk témajavaslata
ikat, programajánlataikat!
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Ifjúsági hangverseny -  A
Zeneiskola szervezésében a 
2002/2003. évi bérletes előadás 
következő programja január 
21-én, kedden délelőtt 9 órakor 
lesz a művelődési központ szín
háztermében. „A gitár” címmel 
összeállított program műsora: 
Bach, Farkas Ferenc, Sor, 
Torroba, Tedesco, Mudarra, 
Dyens, Koskin egy-egy műve. 
Közreműködik: Vas Bence gi
táron.

„Fekete Péter öcsém, te kis 
ügyefogyott...” ugye ismerős?

Február l-jén, szombaton 
délután 14 órakor színházjáró 
autóbuszt indítunk a Pécsi 
Nemzeti Színházba, Eisemann 
Mihály: Fekete Péter három 
felvonásos operettjének elő
adására. Főbb szerepekben: 
Lipics Zsolt, Fillár István, 
Stubendek Katalin, Fábián 
Anita, Lesznyák Katalin, Ur- 
bán Tibor, Stenczer Béla.

Érdeklődni és jelentkezni 
lehet a művelődési központ
ban.

N em  fogyatékos, 
parasportoló!

Találkozó Pásztory Dóra 
paralimpokonnal. Pécs egyet
len olimpiai bajnoka azt vall
ja, hogy „a sérült emberek is 
olyanok, mint a többiek”. Nem
régen könyv jelent meg Pász
tory Dóráról Havas Henrik-Sz. 
Koncz István—Vuity Tvrtko tol
lából.

Ebben a riportokat összefű
ző könyvben megelevenednek 
a 2000. sydneyi olimpiai baj
nok, a későbbi világbajnok 
gyermekévei, a felkészülések 
nehéz, embert próbáló kemény

napjain keresztül a dobogó leg
felső fokáig tartó rögös, de gyö
nyörű út. Pásztory Dóra a sé
rült emberek egyenjogúságá
ért emeli fel szavát, ahol csak 
erre módja van. Az ő élete, 
sportpályafutása példaként 
szolgálhat mindannyiunknak.

Január 24-én, pénteken 17 
órakor találkozhatnak vele az 
érdeklődők a művelődési köz
pontban. Az esten részt vesz 
Dóra édesanyja, aki mindvégig 
a biztos támasza volt lányá
nak, a háttérből rengeteget 
segített. Reményeink szerint 
az est vendége lesz a könyv 
egyik szerzője is.

Magyar kultúra napja, 
január 22.

Január 23-án, 17 órakor 
tartjuk a kultúra napjának 
pécsváradi ünnepségét a zene
iskolában. Köszöntőt mond 
Zsáli János polgármester. Köz
reműködnek a zeneiskola, az 
óvodák és az általános iskola 
tanulói, növendékei. A műsor
ban fellép a szaxofonegyüttes 
is. Minden érdeklődőt szeretet
tel hívunk és várunk!

I t t  a farsang, áll a bál!
Még ki sem pihentük a szil

vesztert, máris bővelkedhe
tünk vidám, táncos mulatsá
gokban. A kínálat most sem 
rosszabb, mint az előző évek
ben, van gyermekeknek és fel
nőtteknek szóló.

Január 18-án: Pécsváradi 
Napköziotthonos Óvodák — 
szülők nevelők bálja (műve
lődési ház)

Január 25-én: svábbál a műve
lődési központban, rendező

Adószegi Attila, zene: Bravi 
Buam von Werisvar 

Január 31: Szalagavató bál. 
A II. Béla Középiskola ren
dezvénye (művelődési ház) 

Február 7-én: Általános Isko
la felső tagozatosainak jel
mezes bálja (m űvelődési 
ház)

Február 8-án: A  Zengővár- 
konyi Népi Együttes bátyus 
családi estje (művelődési 
ház)

Február 8-án: 19.30 órakor 
iparosbál a Zengőben. Zene: 
Show-Haj

Február 14-én: általános isko
la alsó tagozatosainak far
sangi mulatsága (művelődé
si ház)

Február 15-én: Pécsváradi Ze
neiskola farsangi bálja (mű
velődési ház)

Február 22-én: Kodolányi Já
nos Általános Iskola — szü- 
lők-nevelők bálja (művelő
dési ház)

Mi történt?
címmel, szerzői kiadásban 

megjelent a pécsváradi MUST 
együttes m ásodik album a, 
melyet városunk kulturális bi
zottsága és a Toner Plusz Kft. 
is támogatott. Az együttes ez
úton is kifejezi köszönetét.

A lemezt december végén 
hangulatos koncerten mutat
ták be a művelődési központ
ban, ahol a bonyhádi Trés 
Trogeros is vendégeskedett. A 
bandát több pécsi koncerten is 
láthatták, hallhatták az elmúlt 
napokban, hetekben, de ké
szülnek az ország más városa
iba is. A régi és új album CD-n 
és kazettán kapható a műve
lődési központban.

A m isztikus 
Egyiptom

2003. február 6-án,
csütörtökön 18 órakor kez
dődik Vértes Krisztián 
egyiptológus háromrészes 
előadássorozata a művelő
dési központban. Bizonyá
ra többen emlékeznek a fi
atal pécsváradi kutató ed
digi előadásaira, amikoris 
betekintést nyerhettünk a 
misztikus, több ezer éves 
egyiptom i kultúrába. 
Újabb ásatásokon és kuta
tásokon vett részt az el
múlt években Vértes 
Krisztián, magyar és ame
rikai csoportok munkájá
ban közreműködve. A  há
rom estét betöltő előadá
sokra, vetítésekre hívunk 
és várunk mindenkit.

Az első előadás címe és 
témája: A misztikum és 
az egyiptológia. Kik ásat- 
nak napjaink E gyipto
mában, mi a céljuk és mi
lyen eredményeket értek 
el? Beszámoló az utóbbi 
évek legfontosabb kutatá
sairól Thébában.

2003. február 13., 18 
óra: A m űvészet és az 
egyiptológia. Milyen lehe
tőségek és módszerek áll
nak az ásató mögött? Sa
ját munkám bemutatása 
és annak helye a kutatás 
egészében.

2003. február 20., 18 
óra: A jövő és az egyiptoló
gia. Hová képes még fejlőd
ni egy tudomány, miért van 
rá szükség, és ki finanszí
rozza? A kutatási eredmé
nyek szerepe az általános 
művelődéstörténetben.

Számítógépes tanfolyam
Január 27-től folytatódnak a számítógép- és internethasz
nálói tanfolyamok a városi könyvtárban. Az egyhetes, 20 órás 
kurzusok március közepéig délelőtti és délutáni csoportok
kal indulnak minden hétfőn. A Miniszterelnöki Hivatal In
formatikai Kormánybiztossága támogatásának köszönhető
en a tanfolyamok részvételi díja mindössze 1000 Ft (egyezer 
forint!), továbbá a beiratkozott olvasók ebben az évben is 
ingyen használhatják az internetet a könyvtárban!

A tanfolyam tananyaga: Windows alapismertek, Word 
szövegszerkesztés, internet-alapok, elektronikus levelezés, 
böngészés, tájékozódás, keresőrendszerek a világhálón.

Jelentkezés és további információ a könyvtárban, illetve 
Kárpáti Árpádnál, a művelődési központban kapható.

Sikeres volt az ovis karácsonyi vásár
Hagyományainkhoz híven a Mikulás-napot óvodánkban 
összekötöttük a karácsonyi vásárral. Az óvónők által ké
szített különböző karácsonyi díszeket, adventi koszorúkat 
kínáltunk az érdeklődőknek. Nagyon sikeresnek mondhat
juk a vásárt, mert igen komoly bevételre tehettünk szert. 
Számítottunk is rá, hisz a kicsik számára karácsonyra já
tékokat vásárolhattunk ebből a pénzből.

Köszönjük az ily módon való támogatást minden kedves 
szülőnek és érdeklődőnek!

Békés, boldog karácsonyt és eredményekben gazdag új 
esztendőt kívánunk!

A Vár Utcai Óvoda dolgozói
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HÍREK RÖVIDEN
A N Y A K Ö N Y V

25 éves házassági év
fordulóját ünnepelte Ko
vács Sándor és Virág Ág
nes. (Gratulálunk és még 
sok, örömteli, boldog évet 
kívánunk!)

Házasságot kötöttek:
Pinth Keresztély és Soós 
Zsuzsanna Borbála; Boros 
Attila és Vereb Ibolya

Elhunytak: Auth Já
nosáé, szül. Gungl Terézia 
(82 éves), Szántó Ferenc 
(63 éves), Tarzsó József né, 
szül. Magyar Erzsébet (80 
éves), Mayer János (83 
éves), Emend Györgyné, 
szül. Blum Anna (55 éves). 
Erdó'smecskén: Merk Ja- 
kabné, szül. Kresz Margit 
(89 éves).

Mindenki karácsonyfája
Sok hó hullott Pécsváradra 

azóta, hogy lassan három év
tizede Sárközi István az első' 
mindenki karácsonyfáját meg
vásárolta és felállította a mű- 
veló'dési ház „lapostetejére” . 
Azóta minden évben került a 
város központjába feldíszített 
karácsonyfa. (A művelődési 
ház dolgozói rendszeresen fel
újították a díszeket, amit azu
tán maguk tettek fel a fára, 
néha áldatlan körülmények 
között. Volt, hogy a viharerejű 
szél tette tönkre a fát, de a leg
szomorúbb rongálásokat em
beri kezek végezték mindig!) A 
Pécsváradi Erdészet évről évre 
meghozta az egyre nagyobb fát 
— ezúttal is köszönet érte - ,  
aminek állandó helyet készí
tettünk. (Későbbiekben ide ál
lítja a Németklub a Májusfát 
is.) Az utóbbi években rendsze
resen kaptunk magánszemé
lyektől felajánlást, ugyanis az 
otthon helyét kinőtt fákat ad
ták oda a városnak e célra a 
pécsváradiak. Közben alig vár
tuk, hogy a ház melletti fenyő
fa méretessé nőjön...

Köszönjük mindazoknak, 
akik gratuláltak idén az ötlet
hez és örömmel üdvözölték az 
új helyen feldíszített minden
ki karácsonyfáját. Ezzel mi is 
csatlakoztunk azon törekvé
sekhez, hogy egyre kevesebb 
élőfa essen áldozatul kará
csonykor e szép hagyomány
nak.

„Városbarátság  
-  Partnerschaft”

Kedves ajándék érkezett a 
női kamarakórushoz január 
első napjaiban Hausmann- 
státtenből. Testvérvárosunk 
kórusa az elmúlt év őszén járt 
Pécsváradon, ahol közös hang
versenyt adtak a hazai együt
tessel. Osztrák barátaink elké
szítették a találkozó dokumen
tumát, egy CD-lemezt. Werner 
Sabutsch, az egyesület elnöké
nek kiadásában m egjelent 
hanglemez tartalmazza a kon
cert teljes anyagát. A borítón, 
a piros-fehér-zöld mezőben a 
két település címere, a várról

egy kép és kórusaink neve lát
ható. Belül pedig az együtte
sekről, karnagyaikról és a köz
reműködő zenei együttesről 
találunk képanyagot.

A  téli véradásról
December 10-én szervezte a 

helyi Vöröskereszt az év har
madik önkéntes véradónapját. 
Hetvenketten jelentkeztek, 
közülük hét volt az első véradó, 
hét donort kiszűrtek egészség- 
ügyi okok miatt. A nap folya
mán a véradókat Ancsin Pálné, 
a Magyar Vöröskereszt területi 
titkára és Kárpátiné Kovács 
Zita, a helyi vöröskereszt tik
ára apró ajándékokkal várta. 
Külön emléklapot kaptak a 
többszörös -  10-20-30-40-sze- 
res -  véradók. Bada László 55- 
ször, Sziklai Zoltán (Martonfa) 
57-szer adott vért.

Nyugdíjasok karácsonya
A Pécsváradi Nyugdíjasok 

Körzeti Egyesületének aktivis
tái 133 csomagot készítettek 
tagjaik számára. A karácsony- 
váró ünnepi együttléten közel 
százan ezt személyesen át is 
vették. Kárpátiné Kovács Zita, 
az egyesület elnöke köszöntöt
te a közeljövőben 10. születés
napját ünneplő közösséget, 
majd felolvasta Gödöny Anna 
klubtársuk „Karácsonyi törté
net” című elbeszélését. A gyer
tyák fénye mellett felcsendül
tek az ismert karácsonyi éne
kek -  így is készülve kará
csonyra.

A Gondozási Központban
meghitt karácsonyi ünnepsé
get rendeztek az idős bentla
kóknak és a bejáróknak decem
ber 19-én. 1998 óta Zsáli Já
nos polgármester minden hús- 
vétkor és karácsonykor felke
resi az idősek otthonát, beszél
get a lakókkal, egy-egy édes
ség- és gyümölcscsomag át- 
nyújtásával köszönti őket. 
Szabóné Kiss Mária reformá
tus lelkész igehirdetése után a 
kis közösség karácsonyi dalok 
éneklésével köszönte meg a 
kedves ünnepséget.

Zengővárkonyi naptár
A Míves Tojás Múzeum tu

lajdonosa, Nienhaus Rózsa is
mét kis asztali naptárral ké
szült a 2003-as esztendőre. A 
tavaly megismert formátum
ban, a naptár lapjait Zengő-

várkony nevezetességeinek, a 
múzeum válogatott darabjai
nak fotói díszítik, a hátoldala
kon szemelvényeket találunk a 
múzeum vendégkönyveinek 
bejegyzéseiből.

„A naptár praktikus napi 
használati eszköz. Sugározzák 
belőle Zengővárkony és kincsi- 
nek szépsége, derűje és szelle
mi gazdagsága.” — áll az aján
lásban három nyelven. (A táj
ház, a szövés, a Szalma-Kincs- 
Tár, a Fülep Lajos-emlékszo- 
ba, a református templom, a 
Népi Együttes, Rockenbauer 
Pál síremléke.) A  háromnyel
vű „ajánlással” ismét egy szép 
reklámhordozója készült el a 
piciny zengőalji településnek. 
Gratulálunk! Köszönet érte!

Big Band-koncert pezsgővel
Ezúttal is nagy sikerrel ren

dezte meg a Pécsváradi Big 
Bánd az újévi koncertjét janu
ár 5-én a művelődési központ
ban. A hagyományossá vált, 
teltházas koncerten a közönség 
sorai közt olyan rangos vendé
gek is ültek, mint dr. Koltai 
Dénes, a PTE rektorhelyettese, 
Bokor Béla, a Baranya Megyei 
Kulturális és Idegenforgalmi 
Központ igazgatója, Zsáli Já
nos Pécsvárad, valamint térsé
günkből számos településének 
polgármestere, és többen a he
lyi képviselőik közül is. Zsáli 
János köszöntötte az ünneplő 
közönséget, köszöntötte a ze
nészeket és karnagyukat. Örö
mének és reményének adott 
hangot, hogy ez a remek kez
dem ényezés im m ár hagyo
mánnyá vált. Wagner József 
karnagy színvonalas műsor 
összeállítását és a zeneszámok 
kiváló megszólaltatását vas
tapsok kísérték, a végén a ter
vezett ráadásszámok is elfogy
tak... A Radetzky-mars elő
adásában a közönség is aktí
van részt vett. Ezután a kar
nagyúr pezsgős koccintásra 
invitálta a több mint három
száz fős közönséget.

Tehette mindezt azért, mert 
Arató Márton, a Mecsek Fü- 
szért vezérigazgatója biztosí
totta az újévi pezsgőt. Az 
együttes ezúton is köszönetét 
mond mindazoknak, akik fel
ajánlásukkal, anyagi támoga
tásukkal segítették munkáju
kat.
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Zenei ajándékok az ünnepekre

A Pécsváradi Zeneiskola decemberben számos zenés esttel örvendeztette 
meg az ünnepekre készülőket. Adventi hangversenyt adtak a női kamarakó
russal közösen a római katolikus templomban, másnap a zeneiskolások önálló 
műsorát hallhatták a felújított református gyülekezeti teremben az isten- 
tiszteletre érkezők. Ugyancsak ünnepi zenei műsorral köszöntötték a Ko- 
dolányi János Általános Iskola tanulóit, tanárait, valamint az óvodásokat a 
művelődési házban megrendezett koncertjükön, ahol a Pécsi ANK tanárai, 
tanítványai és szülői által összeállított műsort is láthatta-hallhatta a több 
száz fős közönség. Mindezek megkoronázása volt az immár hagyományos 
karácsonyi hangverseny a művelődési házban. Felvételünkön a zeneiskola 
gyermekkórusa látható.

A 10 éves Pécs-Baranyai Kulturális Szövetség nívódíjasainak találkozóját első 
ízben rendezték meg decemberben, melynek helyszínéül a pécsváradi műve
lődési központot választották. Képünk a mohácsi „M isi Bácsi Szakköre" kiál
lítás megnyitóján készült. Dr. Végh Józsefné, a szövetség titkára. Bokor Béla, 
a BMKIK igazgatója, Bosnyák Mihály szakkörvezető, Kalányos Katalin, a Ba
ranya Megyei Könyvtár igazgatója, aki éppen ünnepi köszöntőjét mondja, 
Zsáli János polgármester, Köveskuti Péter, a mohácsi Bartók Béla Művelődé
si Központ igazgatóhelyettese

Ifjúságkutatás
Pécsváradon

Sikeres kézművesvásár
A művelődési központ ismét 

megrendezte a karácsonyi kéz
művesvásárt. Ezúttal is helyi 
és környékbeli kézművesek 
kínálták portékáikat. Itt volt 
Freund János faműves, Kempf 
Szilvia ékszerész, Szabó István 
fajátékkészítő, Gradwohl Zsolt 
fazekas, Ördög Béláné szövő, 
Ilijin Viola gyöngyfűző, Panta

Mihályné ajándékkészítő, de 
jelen volt a helyi Változóház 
fonott tárgyaival, kosaraival, 
festményeivel és kedves aján
déktárgyaival, a Szociális Gon
dozási Központ lakói által ké
szített ajándékokkal, a nagy- 
palli Régi Mesterségeket Fel
elevenítő Műhely szalmadísze
ivel. Itt volt Gonda Évi szalmá
ból készült betlehemeivel.

Elkészült a helyi ifjúságku
tatás megvalósítására és az 
esetleges problémák feltér
képezésére készített, 2002. 
november 9-én kitöltött 
kérdőívek összesítése. Az 
időpont sem véletlen, hi
szen ekkor volt az ifjúsági 
önkormányzati választás. 
Kihasználtam, hogy ebből 
az alkalomból sok fiatal jött 
el szavazni, és a szavazólap 
mellé az általam összeállí
tott kérdőívet is megkap
ták. Az értékelés még fo
lyik, hiszen az alaposan elő
készített és megfogalma
zott kérdésekből számtalan 
összefüggés kideríthető.

Összesen 155 helybeli fiatal 
(15 és 30 év közötti) válaszolt 
az összeállított kérdésekre, 
ebből 66 leány és 89 fiú (43- 
57%). A válaszadók ugyan 
nem képviselnek reprezenta
tív mintát, de olyan szerencsé
sen alakultak az arányok, 
hogy megközelíti a kívánt ér
tékeket.

A kérdőív kitér az iskolázott
ságra, munkahelyekre, nyelv
tudásra, káros szenvedélyekre, 
a drogproblémára, a sportra, 
az internetre, a szabadidős te
vékenységekre, intézmények 
látogatottságára, a helyi tájé
kozottságra, információszer
zésre, érdeklődési körökre, a 
helyben igénybe vett szolgálta
tásokra, társadalmi részvétel
re, a Pécsváradi Ifjúsági Ön- 
kormányzat eddigi munkájára, 
a fiatalok és családjaik anyagi 
helyzetére, személyes életter
veikre, a számukra fontos ér
tékekre, valamint arra is, hogy 
mire büszkék és mit szégyell
nek településükön, és hogy a 
jövőben is szeretnének-e itt 
élni. Mire van igény, hol, mi
lyen területeken kell cseleked
nünk... A  válaszadókat lakó
körzetük szerint is elkülönít- 
hetővé tettem, így összehason
líthatjuk az „újtelepen” élők 
helyzetét a „hegyen” lakókkal 
stb. Mindezeket összetett zárt 
és nyílt kérdések formájában 
tudakoltam meg a fiataloktól.

Az értékelés terjedelme kü
lön kiadványt is megtöltene, 
így az újság következő száma

iban megpróbálok mindig csak 
egy-egy kérdéskört (témát) kö
rüljárni, bemutatni.

Előzetesen csak néhány ér
dekességet. Meglepően nagy a 
helyi fiatalok idegennyelvtu
dása, alig van, aki egyáltalán 
nem beszél egy másik nyelvet. 
Bebizonyosodott, hogy telepü
lésünkön igenis beszélni kell a 
drogproblémáról. A  fiatalok 
sportolási szokása igen vegyes 
képet mutat. Sejtettük, de 
most megtudtuk, hogy az inter
net adta lehetőségek haszná
lata beépült a fiatalok minden- 
napjaiba. Figyelemre méltó, 
hogy a fiatalok 46%-a havon
ta, vagy gyakrabban jár könyv
tárba. Igen népszerűek a sörö
zők, de egyre kevesebben jár
nak discóba. Nem csoda, hogy 
a szabadidős tevékenységek 
közt magasan a tévénézés, vi
deózás vezet, ha összevetjük 
azzal, hogy a fiatalok kéthar
mada saját televízióval is ren
delkezik. Talán meglepő, hogy 
a fiatalok 90%-ának van saját 
mobiltelefonja. A számukra 
legfontosabb értékek közt a 
saját jövőjük, családjuk és ba
rátaik szerepelnek, a legkevés
bé fontosak pedig politika és a 
vallás.

A további fontosabb eredmé
nyek felsorolása is több oldal
ba telne.

Az eredmények értékelése 
igen fontos alap lehet a helyi 
önkormányzat és intézményei 
ifjúságsegítő tevékenységé
hez, illetve a jövőben elkészü
lő helyi ifjúságpolitikai kon
cepcióhoz, a helyi ifjúság jövő
jére irányuló stratégiai tervé
hez. Az értékelést folyamato
san végzem, ehhez igénybe ve
szem szakemberek segítségét 
is.

A  kérdőívvel kapcsolatban és 
bármilyen más ifjúsági kér
déssel kérem, keressenek biza- 
lommal.Ugy gondolom, a közös 
beszélgetések, gondolkodások 
vezetnék eredményre, ezért 
több ifjúsági fórumot is ter
vezek idén, köztük a kérdőív 
eredményeinek megvitatását 
is.

Kárpáti Árpád 
ifjúsági referens
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S P O R T H Í R E K
Karácsony vándorkupa

néven december 29-én hagyo
mányteremtő céllal labdarúgó 
teremtornát szervezett néhány 
helyi fiatal Wágner Tibor ve
zetésével, melyen 10 csapat 
vett részt. A  torna célja az volt, 
hogy ingyenes sportolási lehe
tőséget nyújtson a pécsvá- 
radiaknak, ezért kizárólag 
csak helyi csapatok vehettek 
részt a rendezvényen. A  jó han
gulatú és élvezetes mérkőzése
ket követően a következő vég
eredmény született:

1. ÉPSZÖV; 2. Zsák Street; 
3. Öregfiúk

G ólkirály: Szokics Zsolt 
(ÉPSZÖV); legjobb játékos: 
Szabó János (Szilágypuszta); 
legjobb kapus: Hauk István 
(MPG Bt.)

A díjakat Zsáli János polgár- 
mester adta át, aki üdvözölte 
a kezdeményezést. A torna he
lyi vállalkozók támogatásával 
valósult meg! Ezúton monda
nak köszönetét a támogatásért 
az alábbiaknak: Pécsvárad 
Város Önkormányzata, Kresz 
és Fiedler Kft., Pécsváradi Épí
tő és Kereskedelmi Kft., Fülep 
Lajos Művelődési Központ,

Az év első napjaiban  viha
ros  k ed é ly ek  b o rzo ltá k  a 
h e ly i k á b e lté v é  n é z ő it  a 
csa torn avá ltozások  m iatt. 
Az alábbiakban  közöljü k  a 
vá ltozások  okait és az ön- 
korm ányzattal k ötött m eg
állapodás eredm ényét:
-  2003-tól a VIVA zenei csa

tornát Magyarországon ti
los kábelhálózaton sugároz
ni. A fiatalok igényeit szem 
előtt tartva mindenképpen 
fenn kellene tartani egy ze
nei csatornát. Ezentúl a 
M usicm ax magyar zenei 
csatornát sugározzuk, mely
nek költsége 20 Ft-tal növeli 
a kábeltévé karbantartási 
díjat havonta. Az ehhez 
szükséges digitális vevő- 
berendezés ára körülbelül 
60 000 Ft.

-  Felmerült az igény a Mi- 
nimax magyar mesecsator
na iránt. A meglévő FoxKids

Pécsváradi Aranycipó Kft., 
Toner Plusz Kft., Pécsvárad 
CoopKft., Juliánusz Kávéház, 
Holsten Söröző, Barta Lász- 
lóné.

Továbbra is terem foci...
Krivicz Gyula Emléktorna 

január 19., vasárnap, Megye I. 
és Megye I/B-s csapatok rész
vételével.

A Pécsi Góliát Utánpótlás 
Sport Egyesület szervezésé
ben:
-  Január 25-26. Góliát Gyer

mek Labdarúgó Kupa 
(1996-os korosztály)

-  Február 1-2. Góliát Gyer
mek Labdarúgó Kupa 
(1991-es korosztály)

-  Február 8. Változóház Lab
darúgó Tornája

Idén nyolcadik alkalommal 
rendezték meg Pécsváradon a 
Szilveszteri teremlabdarúgó
tornát december 30-31-én. A 
rangos tornát ezúttal is Haklik 
Lajos és segítői szervezték 
meg. Tizenhárom Baranya me
gyei csapat vett részt a tornán, 
ahol végül az alábbiak szerint 
alakultak a helyezések:

mesecsatornával 2003. de
cember 31-ig állunk érvé
nyes szerződésben, aminek 
a módosítása nem lehetsé
ges. A  Minimax csatorna 50 
Ft-tal növeli a karbantartás 
havi díját, ezenkívül egy di
gitális dekóderes vevőbe
rendezést kell hozzá venni, 
mert a szolgáltató csak 
dekóderkártyát állít a ren
delkezésünkre. A  vevőbe
rendezés költsége körülbe
lül 90 000 Ft.

-  Szintén felmerült az igény 
a Hír Tv csatornára, mivel 
a január és a február hó in
gyenes, ezért éves havi át
lagban 70 Ft/ hó költséggel 
növeli a karbantartási díjat. 
Egy ehhez alkalmas vevőbe
rendezés várható költsége 
90 000 Ft lenne.

Az önkormányzat és az RT-
TV Bt. megállapodása szerint

Végeredmény:
1. Healthy-Buda-Cash (Pécs); 

2. ÁFÉSZ (Pécsvárad); 3. Pere 
Trans (Pécsvárad); 4. No Name 
(Pécs).

Gólkirály: Bodovics László 
(Healthy-Buda-Cash); legjobb 
kapus: Erdei Szabolcs
(Healthy-Buda-Cash); legjobb 
játékos: Soós Attila (ÁFÉSZ); 
legsportszerűbb csapat: No 
Name; Legagyasabb játékos: 
Botló Tibor (Pere Trans).

Az eredményhirdetésen ez
úttal is Zsáli János polgármes
ter köszöntötte a résztvevőket 
és adta át a díjakat. Elismerés 
illeti a játékvezetőket, Kiss Ist
vánt és Balázs Ferencet, akik 
már évek óta elvállalják ezt a 
sokszor hálátlan feladatot. A 
támogatóknak köszönhetően 
minden csapatot pezsgővel ju
talmaztak a rendezők, vala
mint a legjobb nyolc csapatot 
vendégül látták virslis ebéd
del.

Köszönet a szponzoroknak, a 
Mecsek Füszértnek, a Pécs
váradi Aranycipó Kft.-nek, a 
pécsi Autó City Kft.-nek és a 
pécsi Húsbolt Kft.-nek!

kettő darab vevőberendezés 
költségét beépítették a havi 
előfizetési díjba, egy plusz csa
torna költségét, valamint egy 
vevőberendezés díját az RT-TV 
Bt. finanszírozza körülbelül 
150 ezer, illetve 90 ezer forint 
értékben.

A régi és új csatornák jogdí
ja, inflációs rátája és az új ve
vőberendezések miatt a 2003. 
évi havi előfizetési díj 1140 Ft 
lesz.

2003 ja n u á rtó l ü zem elő  
csatorn ák : MTV 1, MTV 2, 
Duna Tv [új helyen (S 10)], TV 
2, RTL KLUB, National Geog- 
raphic, Viasat 3, Magyar ATV, 
FoxKids, Minimax [új helyen 
(S9)]> Sport 1, Helyi VTV, 3 
Sat, PRO 7, Hír TV (az RTL he
lyén), Musicmax (a VIVA he
lyén), Horvát 1, Sky News.

Pécsvárad anno 
és más 
kiadványok

Nagy siker volt a várba
rá ti k ö r  2003-as nosz
talgianaptára, ami kor
lá tozott szám ban m ég 
k aph ató  a m ű velődési 
k özpon tb an  m ás k iad 
ványokkal együtt.

Hasznos tanulmány és 
értékes ajándék a Pécs
várad Monográfia, vala
mint az exkluzív kivitelű 
Pécsváradi Képeskönyv.

Továbbra is megvásárol
ható a pécsváradi zenei

I együttesek  m űsoraiból 
összeállított „Zengő felett” 
című CD-lemez, valamint 
a MUST együttes régebbi 
és legújabb albuma.

A Tourinform Iroda az 
elmúlt év végén jelentette 
meg „Zengővidék”című ki
adványát, amely a Bara
nya Megyei Önkormány
zat Turisztikai Pályázati 
Alapjának támogatásból 
valósult meg. A szerkesz
tés Fullerné Bősz Patrícia, 
a fotók Kárpáti Árpád 
munkáját dicsérik. A szí
nes, igényes kivitelezésű 
szórólap összesen 10 000 
példányban jelent meg, 
5000 db magyar, 2500- 
2500 db német és angol 
nyelven. A kiadvány in
gyenesen hozzáférhető az 
irodában és művelődési 
központban.

A Pécsváradi 
Önkormányzat havilapja 
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