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Összegzés és újévi köszöntő 
Zsáli János polgármester összegzése a 2003-as évről és újévi köszöntője 

A Pécsváradi Városi Televízió 2003. december 30-i adásából 
A kérdező Kreszits Margit a PV-TV munkatársa volt

- Nem hivatalos kérdéssel kez
dem. Magánemberként szoktál- 
e összegzést készíteni ilyenkor, 
az év végén?
- Igen ilyenkor és máskor is. Haj
nalonként és esténként is, és ez 
így van rendjén, ha az ember ilyen 
munkára adja a fejét.
- Polgármesterként ketté lehet 
bontani a magánéletet és a 
munkát?
- Igen, szét lehet választani és szét 
is tudom választani, de az más 
kérdés hogy a családom gyakran 
szenvedi kárát a munkámnak. 
Úgy gondolom, hogy egy pol
gármesternek nincs is szabadide
je, hiszen végeznie kell dolgát, 
amikor csak szükség van rá. Sok 
helyre hívnak, elvárnak és igyek
szem is eleget tenni a 
felkéréseknek, éppen úgy, mint a 
családi kötelességeinek.
- Említetted, hogy sok helyre 
mész, jársz a településen ezért

betekintést nyerhetsz a 
település életébe. A testület 
mennyire tud belefolyni a 
munkákba, tagjai mennyire 
tudnak tájékozódni?
- Mindenki igyekszik, ahogy 
akarata és ideje engedi. Ki-ki 
részt vesz civil szervezetek 
munkájában, rendezvényeken. Az 
előző testületből is és a 
mostaniból is vannak, akik 
gyakran eljárnak a ren
dezvényekre, és vannak, akik 
kevésbé. De ez nem biztos, hogy 
minősíti a testületi tag munkáját, 
ettől még jól láthatja el feladatát, 
ismerheti a helyi életet.
- A döntésekhez ismerni kell a 
dolgok hátterét is. A mostani 
testület kicsit más mint eddig, 
megosztottabb. Hogyan tudtál 
együtt dolgozni, együttműködni 
velük? Több politika került a 
testület életébe, mint eddig, 
például a lokátor kapcsán is.

Nem erre akarom kiélezni, de 
ennél talán jobban érzékelhető 
ez a helyzet.
- Ezzel egyetértek. Nem a lokátor 
hozta ezt a kérdést, csak segített 
ennek felerősítésében. Nem 
különböző véleményen vagyunk a 
képviselőtestület tagjaival, hanem 
más helyzet van. 2002-ben 
lezárult egy választási ciklus, 
lezárult egy időszak, más kor
mány kerül hatalomra. Megválto
zott az önkormányzatok finan
szírozása. 2003-at össze sem lehet 
hasonlítani az előző évekkel, 
2004-el pedig pláne nem. Mi 
történt Pécsváradon? Hat új 
képviselő került be a testületbe. 
Ők ismerkedtek az új szereppel, 
de fontosabb, hogy szerettek 
volna eleget tenni az elvárások
nak. Hiszen tudjuk, hogy az lehet 
képviselő és polgármester is, aki 
az akar lenni és meg is választják, 
(folytatás a 3. oldalon)

Harmadik újévi koncertjét tar
totta a Pécsváradi Big Bánd 
zenekar 2004. január 4-én a 
pécsváradi művelődési központ 
színháztermében. Minden 
évben, így most is megtelt a 
nézőtér, és erre a rendezvényre 
már-már kicsinek is bizonyul 
az épület. Ezúttal is Zsáli János 
polgármester újévi köszön
tőjével, üdvözlő szavaival vette 
kezdetét a koncert. Jó hangu
latú másfél órát tudhat maga 
mögött a zenekar és a közönség 
egyaránt. A Wagner József 
vezette társaság egy igazi zenei 
show-müsort varázsolt a szín
padra énekes és hangszeres 
szólistákkal fűszerezve. Czigo- 
la Orsolya és ifj. Apaceller 
Péter kiváló hangjával, Gubik 
András pedig, Szabó Csaba 
zongorista kíséretében, remek 
klarinét szólóival szórakoztatta 
a hozzáértően tapsoló publiku
mot. Természetesen dicséret 
illet minden zenészt, hiszen 
szorgalmas munkájukkal, zene- 
szeretetükkel óriási fejlődést 
értek el az elmúlt években és 
egyre több nagysikerű kon
certet adnak. A koncert végén 
az előtérben szintén ha
gyományosan mindenki koc
cinthatott egy pohár pezsgővel 
az új évre, Arató Márton támo
gatásának köszönhetően.

A koncert további támogatója 
volt az idén 40 éves fennállását 
ünneplő művelődési központ, a 
helyi és a kékesdi önkor
mányzat, a Pécsváradi 
Zeneiskola, a Pécsváradi 
Aranycipó Kft. és a Zengő 
Cukrászda. A zenekar ezúton is 
kifejezi köszönetét mindena- 
zoknak, akik bármilyen módon 
segítették és segítik 
munkájukat. Találkozunk 2005. 
januárjában (reméljük azért 
előbb is - a szerk.)!
Képünkön Gubik András 
szólózik, jobbra Wagner József 
karnagy Fotó: K.Á.

Pécsvárad nagysikerű újévi koncerttel kezdte a 2004-es esztendői
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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK

VÁROSRENDEZÉS,
VÁROSSZÉPÍTÉS
- A Dombay-tó medrét idén 
télen is kikotorták, iszaptatanítot
ták és kitisztították a túlfolyókat. 
A tó bejáratánál (a vasúti 
átjárótól a Tó-büféig) lévő bozó
tost és fenyves részt pedig a 
napokban tisztítják ki, teszik 
rendbe.
(képünkön)
- Decemberben leszórták kővel 
a Ruzsoma és az Öreg Beke 
telkeihez vezető utakat, így rossz 
időben is megközelíthetővé vál
tak a pincék, hétvégi házak.
- Hamarosan új, időjárásálló 
buszmegállót építenek a strand
hoz, mivel a jelenlegi már nem 
tölti be funkcióját, állapota igen 
leromlott.
- Az önkormányzat munkásai a 
régi 6-os Hosszúhetény 
Pécsvárad közti szakaszán és 
Szilágypusztától Pécsváradig az 
út mindkét szélén összeszedték a 
szemetet.
- Csokoládépuszta mellett felszá
moltak egy illegális szemétle
rakó helyet, ahonnan 50 m3 
szemetet szállítottak el.
Az önkormányzat ezúton is kéri a 
lakosságot, hogy segítsen 
lakóhelyünk tisztántartásában!
- A település keleti lakórészén új 
utcát nyitottak a településren
dezési terv alapján. Több fiatal is 
vásárolt itt telket házépítés 
céljából, ezért vált szükségessé 
az új utca földmunkáinak 
megkezdése.

Pécsvárad Város Képviselő
testülete 2003. december 22-én 
tartotta legutóbbi ülését, ame
lyen a következő rendeleteteket 
hozta.
PÉCSVÁRAD VÁROS
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
11/2003. (XII.27.) SZÁMÚ 
RENDELETE
a személyes gondoskodás körébe 
tartozó szociális ellátásokról, 
azok igénybevételéről, a fize
tendő térítési díjakról szóló 
11/2001. (XII.1.) számú rendelet 
módosításáról
l.§. Pécsvárad város képviselő
testülete a személyes gondos
kodás körébe tartozó szociális 
ellátásokról, azok igény
bevételéről, a fizetendő térítési 
díjakról szóló 11/2002. (XII.1.)

számú rendelete melléklete 
helyébe e rendelet melléklete lép.
2.§. E rendelet 2004. január 1-jén 
lép hatályba. Kihirdetéséről a 
jegyző gondoskodik.

Az 11/2002. (XII.27.) rendelet 
melléklete
1. ) A gyermekétkeztetési térítési 
díj napi összege
Intézmény - Térítési díj ÁFÁ-val 
Óvodai tízórai: 48,- 
Óvodai ebéd: 153,- 
Óvodai uzsonna: 36,- 
Altalános iskolai napközi: 300,- 
Általános iskolai ebéd: 206,-
2. ) Gyermekétkeztetésnek nem 
minősülő élelmezés napi térítési 
díja. Intézmény - Térítési díj 
ÁFÁ-val és rezsivel
Ebéd: 340,-
3. ) Idősek Otthona 
Térítési díj (Ft) 
napi: 1.250,- 
havi: 37.500,- 
Személyi térítési díjpótlék 
napi: 750,-
Egyszeri hozzájárulás összege:
- egyszemélyes elhelyezés esetén 
2.000.000,-
- kétszemélyes elhelyezés esetén 
1.000.000,-
4. ) Idősek Klubja
Térítési díj ÁFÁ-val 
Reggeli: 162,- 
Ebéd: 340,- 
Vacsora: 191,-
5. ) Házi segítségnyújtás óradíja 
Óradíj: 452.-

PÉCSVÁRAD VÁROS
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
10/2003.(XII.27.) SZÁMÚ
RENDELETE
az önkormányzati tulajdonú

víziközmüből szolgáltatott 
ivóvízért fizetendő díjról Pécs
várad Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete az árak 
megállapításáról szóló többször 
módosított 1990. évi LXXXVII. 
törvény 7. §-ában kapott felhatal
mazás alapján a vízdíjról az aláb
bi rendeletet alkotja:
1. §.(1) A Képviselő-testület a 
Pécsváradi Víziközmü Kft 
(továbbiakban: Szolgáltató) által 
üzemeltetett önkormányzati tu
lajdonú víziközműből szolgálta
tott ivóvízért fizetendő díjat 
(továbbiakban: vízdíj) az alábbi
ak szerint állapítja meg:
a) Lakossági fogyasztók: 180 
Ft/m3.
b) Nem lakossági fogyasztók: 
240 Ft/m3
(2) A rendelkezésre állási díj a 
vízdíj esetében fogyasztási 
helyenként 200.- Ft/hó.
(3) A csatornadíj 130 Ft/m3. A 
rendelkezésre állási díj 
fogyasztási helyenként 100.- 
Ft/hó.
(4) A díjak az általános forgalmi 
adót nem tartalmazzák.
(5) Az (1) bekezdésben megál
lapított vízdíj a 38/1995.(IV. 15.) 
Korm. sz. rendeletben 
meghatározott vízmérők (2. §. 
(13) bek. a) és c) pont) alapján 
történő számlázás költségeit is 
tartalmazza.
(6) Nem kell vízdíjat fizetni a 
közműhálózaton lévő tűzcsapról 
a tűzoltáshoz felhasznált vízért.
2. §. Az 1. §. (l)-(3)
bekezdésében megállapított 
vízdíjat a Szolgáltatónak a 
lakossági fogyasztók esetében 
olyan mértékben kell csökkente

nie, amilyen mértékű támogatást 
a vízdíj mérséklése céljából kap.
3. §. (1) A fogyasztó által fize
tendő vízdíj alapja a szolgáltatási 
ponton felszerelt vízmérővel 
mért ivóvízmennyiség, ennek 
hiányában az e rendelet mellék
lete szerinti átalánnyal kell 
meghatározni.
(2) A Szolgáltató a számlázáshoz 
szükséges leolvasást díjtalanul 
végzi.
4. §. Az e rendeletben meghatáro
zott díjak beszedését a szolgál
tatást nyújtó:
(1) a közületeknél a mérők 
leolvasásán alapuló havonta 
történő számlázással, illetve 
mérés hiányában havi átalánydíj 
megállapításával,
(2) az egyedi lakossági 
fogyasztóknál a havonkénti 
fizetési lehetőség biztosítása 
mellett negyedévenkénti szám
lázással végzi.
5. §. (1) E rendelet 2004. január 
1-jén lép hatályba. A rendelet 
hatályba lépésével egyidejűleg 
az önkormányzati tulajdonú 
víziközműből szolgáltatott 
ivóvízért fizetendő díjról 
szóló 11/1996. (XII.1.) rendelet 
hatályát veszti.
(2) A rendelet kihirdetéséről a 
jegyző gondoskodik.
Dr. Fenyvesi János jegyző 
Zsáli János polgármester 
Kihirdetve:
2003. december 27-én.

ANYAKÖNYVI
HÍREK

Születések:
Pécsvárad: Bősz Norbert,
Szilágyi Liliána Vivien, 

Jenes Norbert, Tichy Levente 
Erdősmecske: Orbán István 

50 éves házassági évforduló: 
Sebestyén József és 

Kocsis Erzsébet 
Házasságkötés: 

Kovács Mihály és Sánta Éva; 
Horváth János és Virág Anna 

Elhunytak:
Pécsvárad: Fogl János 73 

éves, Friesz János 80 éves, 
Keszler Imréné szül. Ritz 

Mária 75 éves, Bayer Jánosné 
szül. Gasteiger Anna 74 éves, 

Móring Emil 77 éves, 
Réthy Ida 66 éves
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(folytatás az 1. oldalról)
Normális, hogy szeretnék meg
valósítani a maguk, a lakosság és a 
közösségek elvárásait. Azonban 
azzal szembesültek, hogy a pol
gármester szájából egyre csak azt 
hallották, hogy nincs pénz erre és 
erre. A költségvetés 60 millióval 
kevesebb, megszorítások vannak. 
Úgy gondolom ezt a képviselők 
nehezen élték és élik meg, főként 
az újak. Látnak egy béklyót, amitől 
nem tudnak úgy kibontakozni, 
ahogy akartak. Mi sem gondoltuk 
így, azt hittük normálisan foly
tatódik minden. Az elmúlt 4 évben 
jobban mentek a dolgok 
Pécsváradon, és máshol is. Ezt 
bizonyítják a beruházások, az 
intézményrendszer működése. 
Nem mondom, hogy nem hibáz
tunk, biztosan voltak bakik, de 
nagyjából rendben voltak a dol
gok. 1998. és 2002. között 1 mil
liárdos beruházást végezhettünk, 
az intézményrendszert biztonsá
gosan működtettük. Most másként 
van, racionalizálni kell. Ez szi
gorítást jelent, hiába is próbálja az 
ember szépíteni. A lokátor abban 
lényegtelen dolog, hogy nem si
kerül teljesíteni az egyének és 
képviselők céljait. Jóhiszeműen 
gondolták, hogy ha előző 4 évben 
volt 1 milliárdos beruházás, akkor 
most is szeretnének hasonló 
mértékben gondolkodni. Idén, 
2003-ban viszont 70 milliós való
sult meg, de ez 4 évre csak 280 
millió, ami negyede az előző 4 
évinek. Ezt azért mi nem így gon
doljuk, tettünk, teszünk és tenni is 
fogunk a jövőben is Pécsváradért.
- Milyen nagyobb események, 
rendezvények voltak, amire 
szívesen emlékszünk vissza? 
Nézzük talán először a 
beruházásokat!
- Inkább csak apróbb beruházások 
valósultak meg. Elkészültek azok 
az utak, amik az új városrészek 
kialakításának a kezdetét jelentik, 
építettünk a Dombay-tó közelében 
utat, befejeződtek azok a kútfúrá
sok, amik a biztosítják a biztonsá
gos ivóvízellátást. Ezek nem 
voltak látványos, nagy beruházá
sok, de ha összeszámoljuk 70 mil
liós értékben valósultak meg. Én 
sokkal fontosabbnak tartom 
ezeknél a jövőbeni nagyobb 
beruházások előkészítésének 
munkálatait, úgy mint 1999-ben is 
tettük. Elvégeztük a tanuszoda ter
vezését, pályázatát beadtuk, 
megterveztettük a város ÉNY-i 
szennyvízhálózat kiépítését, 
pályáztunk a "XXI. századi iskola" 
programban az általános iskola 
korszerűsítésére, informatikai 
rendszerének korszerűsítésére. A

pécsváradi várra, mint a város leg
fontosabb és legforgalmasabb ide
genforgalmi látványosságára 500 
milliós előpályázat ■ adtunk be, 
amelyet befogadtak, de még nem 
minősítettek. Ez egy Európai 
Uniós pályázat, amivel a vár 
kutatását, felújítását, feltárását 
szeretnénk elvégezni. Ezeket 
említeném.
- Beruházások után nézzük a 
kultúrát! Mik történtek, milyen 
sikerek voltak?

Először a folyamatokat 
említeném, amiket úgy gondolom 
nem szabad, hogy megszakítsunk. 
Fontosak az önkormányzat 
számára a civil egyesületek, kul
turális együttesek és a zeneiskola 
utánpótláscsoportjai. Ezekre épül 
Pécsvárad kultúrája egyrészt. Más
részt voltak sikeres kezde
ményezések, mint például a szob
rásztábor, a nyári színház, de em
líthetek újabbakat, az ifjúsági 
önkormányzat vagy a nyugdíjas 
egyesület kezdeményezéseit, 
tevékenységeit. Itt megemlíteném 
a politikai szervezetek ren
dezvényeit is, hiszen neves szemé
lyiségeket fogadtak a kultúr- 
házban. Ezek megítélése nem 
egyértelmű, de azért fontosak, 
mert itt, településünkön talál
kozhatnak az emberek, beszélhet
nek más értékítéletekről. Ezek jut
nak most eszembe. Pécsvárad 
igyekszik magas színvonalú kul
turális életet nyújtani, és javítani az 
idegenforgalmi látogatottságát. 
Van már rá példa, hogy a kulturális 
életnek köszönhetően befektetőre 
is talált a város. Aki eljön a nyári 
színházba, leányvásárra, megtet
szik neki a környék, az lehet, hogy 
visszatér befektetőként. Ha egy 
évben csak egy ilyen lesz, akkor 
így amit a kultúrára fordítunk az 
megtérül.
- Beruházások, infrastruktúra és 
kultúra után beszéljünk a város 
szociális hálózatáról, azokról, 
akik életkörülményeik miatt 
furcsa módon napjainkban sem 
tudnak bekapcsolódni a helyi 
közösségi életbe valamilyen 
okból! Esetleg küszködnek a 
megélhetéssel is. Őket milyen 
apparátus segíti, az önkor
mányzat hogyan tudja 
működtetni, építeni ezt a hálóza
tot?
- Ez többféle módon történik. Van
nak úgynevezett kötelező felada
tok. A gyermekjóléti és család- 
segítő szolgálatot egy alapítványon 
keresztül oldjuk meg. Vannak 
hivatali feladatok, mint pl. a 
gyámügyi ellátás, a szociális 
bizottság dönt a segélykeretről és 
vannak jogszabályi kötele

zettségek, ahol keresetigazolás 
alapján döntenek. Az hogy ki 
miként, mennyire rászorult eléggé 
ellentmondásos. Van, amikor a 
keresetigazolás abszolút nincs 
szinkronban az általunk látott vagy 
vélt életvitellel, de sajnos a jog
szabályi keretek adottak. Vannak 
azonban olyan dolgok is, amikkel 
lehet a problémákat enyhíteni. Jó 
példa, hogy most karácsonykor is 
gyűjtött néhány önkéntes a rás
zorultaknak. Ez a terület sajnos 
nincs rendben, sokkal többet lehet 
és kell is tennünk ebben a 
szférában, a városban.
- Polgármester úr, mielőtt a 
köszöntőt elmondod, beszélj az 
emberek várható jövőjéről, sor
sukról, hiszen ez izgatja őket 
legjobban. Egyre többször 
halljuk, hogy biztos nehezebb 
lesz, megszorítások lesznek. 
Adásunkat követi még egy 
testületi ülés, ahol talán fontos 
döntések születnek. Összegezd 
kérlek az újévi köszöntődben 
néhány szóban, hogy mire 
számíthatunk! Ha a "karácsonyi 
ajándékok" már kibontásra 
kerülnek, fel kell készülnünk a 
meglepetésekre is, ha a további
akban nehéz lesz, időben fel 
tudjunk készülni!
- Azt hiszem az ajándék kibontásra 
került és a polgármesternek szil
veszterkor sem kell olyan cso
magot bontania, ami igazából nem 
tetszik. Azonban nem lennék ő- 
szinte, ha a kérdést kikerülve 
olyasmit mondanék, hogy majd 
meglátjuk. Egy biztos, a számada
tok önmagukért beszélnek. Ezen a 
napon nem szeretnék politizálni, 
de Pécsvárad Város Önkor
mányzatának költségvetése 2004- 
ben, 2002-höz képest, összehason
lító áron 120 millióval kevesebb 
lesz. Ezt 650 milliós városi költ
ségvetésnél kell értelmezni. Én azt 
hiszem, akkor tennék helyesen az 
ország vezetői, ha nyíltan elmon
danák, hogy gond van az ország
ban, próbáljuk meghúzni a 
nadrágszíjat, és ne is egy lyukkal, 
esetleg kettővel. Ezt könnyebben 
tudomásul vennék az önkor
mányzatok, polgármesterek és 
lakosság is, minthogy azt halljuk 
nincs semmi gond, az önkor
mányzatok megkapták a kellő 
finanszírozást. Ebben az a 
legszomorúbb hogy a nem 
megfelelő tájékoztatásból azt 
szűrhetik le a lakosok, hogy eset
leg őt a helyi vezetők tájékozatják 
félre. Azt szeretném hangsúlyozni, 
hogy ez nem így van. Mi igyek
szünk a lehető legkorrektebben 
tájékoztatni a lakosságot és ezt a 
jövőben is így tesszük!

Ugyanakkor kár volna elhallgatni, 
hogy gondokkal fogunk számolni a 
jövő évben. Az önkormányzat, 
mint eddig is felvállalja ezeket a 
gondokat és megteszi a kellő 
lépéseket, intézkedéseket, hiszen 
Pécsvárad önkormányzata nem 
mehet csődbe! A lakosok akkor 
érzik, hogy a városban történik 
valami, ha lát valami változást a 
kulturális életben, beruházások
ban, ugyanakkor az sem kis dolog, 
ha az óvodákban, iskolákban jó 
képzést kapnak gyermekeink 
unkáink. Ezért pedig dolgozni 
fogunk a jövőben is!
Nagy szeretettel és tisztelettel 
köszöntök mindenkit itt év végén, 
a kedves nézőknek (olvasónak - a 
szerk.) nagyon boldog, sikerekben 
gazdag új évet kívánok! Családi 
életükben nagyon jó egészséget! 
Legyenek boldogok a 2004-es esz
tendőben!

A PV-TV JANUÁR 15-1 
FELVÉTELÉBŐL:

- Mik az aktuális fejlemények a 
tervezett uszoda kapcsán?
- Megnyugtatóan, csak akkor 
tudok nyilatkozni, ha a támogató 
értesítés itt lesz a Belügymin
isztériumtól. Pécsvárad önkor
mányzata és polgármestere min
dent megtesz a tanuszoda 
felépítése és működtetése érde
kében. Dr. Wekler Ferenc, ország- 
gyűlési képviselő, az országgyűlés 
alelnöke tájékoztatása szerint, a 
január 14-i kormányülésen Juhász 
Ferenc, honvédelmi miniszter, 
személyesen Medgyessy Péter 
miniszterelnökhöz fordult a 
pécsváradi uszoda támogatása 
ügyében, de ennek eredményét 
még nem tudjuk. Ebből is látszik, 
hogy magas szintű lobbi folyik az 
ügyben a különböző minisztéri
umok között is (OM, HM, BM, 
GYISM). Én jelenleg optimistább 
vagyok, mint eddig, mert más a 
politikusok hozzáállása. Ugyan
akkor ha ezen a vonalon sikerül 
elérni valamit, akkor ez szomorú 
hírt is jelent az itt élőknek, mivel a 
lokátor nagy valószínűséggel fel 
fog épülni. A lokátor megépítése 
az ország NATO kötelezettségei
hez tartozik, szövetségesi 
szerződés aláírása alapján kell 
megvalósítani. Ilyen tekintetben 
pedig nincs olyan emberi 
szervezet, ami a szövetségei 
szerződést, a szövetségi rendszert 
megkérdőjelezheti. Nem aláírá
sokon és nem Pécsvárad Város 
Önkormányzatának akaratán fog 
múlni a döntés, mivel az ország 
szövetségesi szerződésben foglalt 
kötelezettségeit be kell tartanunk.
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HÍREK KÉPEKBEN

Immár hagyományosnak számít településünkön a Cigány Kisebbsé
gi Önkormányzat által szervezett Mikulás ünnepség. Ezúttal 
Csonka Sándor, a kisebbségi önkormányzat elnöke köszöntötte a 
jelenlévőket, majd énekszó kíséretében bevonult a Mikulás két 
krampusszal. A rendezvényen a gyerekek műsort adtak, szavaltak, 
énekeltek, cserébe pedig a ajándékcsomaggal jutalmazták őket.
A rendezvényen mintegy hetvenen vettek részt, de ez alkalommal a 
településen élő összes roma gyermeket megajándékozta a kisebbsé
gi önkormányzat.
Baloldali képünkön a Mikulásnak éneklő gyerekek egy csoportja a 
művelődési központban

"A virágos, gondozott Pécsváradért"- mozgalom keretében 
meghirdetett "Az én játszóterem" gyermekrajz pályázat alkotá
sait bemutató kiállítást decemberben láthattuk a művelődési 
központban.
A megnyitóra sok szülő is elkísérte gyermekét, (jobbra) A megjelen
teket köszöntötte Gászné Bősz Bernadett képviselőasszony, majd a 
zsűri elnökével Vértes Lászlóné, igazgatóhelyettessel átadták az 
emléklapokat, okleveleket a pályázat résztvevőinek és díjazott
jainak. A legjobb alkotásnak a zsűri döntése alapján Tóth Gabriella, 
3/b osztályos tanuló munkája bizonyult.

Az Anima Waradiense Klub decemberben 19-én, a Karácsony 
jegyében töltötte klubnapját.
Kárász Rózsa tanárnő beszélt az ünnephez kötődő népszokásokról, 
majd egy betlehemező népszokást mutattak be a Kodolányi János 
Általános Iskola 6/b. osztályos tanulói (baloldali képünkön).
Ezután a gyerekek mézeskalácsokat díszítettek, rajzoltak, kará
csonyfa díszeket készítettek, a szülők pedig hangulatos zene, finom 
tea és forralt bor mellett beszélgethettek.

Igazi ír népzenét hallgat
hattak az érdeklődők 
decemberben a művelődési 
házban. Darran Byrne 
szólóénekes (képünkön 
egy eredeti ír hangszerrel, 
a bodránnal) olaszországi 
turnéjáról hazafelé, 
Baranyában is fellépett 
néhány városban, így 
nálunk is.
A koncerten előzene- 
karként fellépett a komlói 
Memories együttes (volt 
Gipsy and the Peti broth- 
ers). A gitáros trió a 60/70- 
es évek sikerszámait ját
szották.

A Simply English, angol népzenei együttes neve remélhetőleg 
ismerősen cseng sokaknak, hiszen már többször adtak műsort váro
sunkban, frontembere, Andy Rouse, egyetemi tanár pedig a szom
szédos Martonfán lakik. Ezúttal “Birds of Paradise” című új 
lemezüket mutatták be nagy sikerrel (fent). A koncerten 
közreműködött Ferencz Gábor fiatal pécsváradi muzsikus is. Az 
együttes CD-i megvásárolhatók a művelődési központban.

Fotóösszeállítás: K.Á.
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SZÍNHÁZJÁRÓ BUSZ 
INDUL 2004. január 31-én, 
szombaton 14 órakor a Pécsi 
Nemzeti Színházba, Dés- 
Nemes- Böhm-Korcsmáros- 
Horváth: “Valahol Európában” 
című musicaljének megtekin
tésére. Jelentkezés a művelődési 
köz-pontban (Jegy + útiköltség: 
1800Ft)

*

FARSANGI SZEZON...
- Január 16. Kodolányi János 
Általános Iskola alsó tagozato
sainak farsangi bálja
- Január 23. Kodolányi János 
Általános Iskola felső tagozato
sainak farsangi bálja
- Január 24. Sváb-bál, jelentkezni 
lehet a Maddalena Pizzériában, 
tel. 466-552
- Január 30. II. Béla Középiskola 
szalagavató bálja
- január 31. Zengővárkonyi tán- 
cosok-szülők bálja
- Február 7. Nyugdíjasklub 
farsangja

- Február 14. a Zeneiskola szük- 
lők-nevelők bálja
- Február 21. Óvoda farsangi 
bálja
- Február 26. Baranya Megyei
Önkormányzat Általános
Iskolájának farsangja
- Február 28. Kodolányi János 
Általános Iskola szülők-nevelők 
bálja

*

TÁJAK, KOROK, BOROK 
A többrészesre tervezett prog
ramsorozat első állomásán, 
Vince-nap alkalmából a vulka
nikus talajú borvidékekkel 
ismerkedünk: Somló, Badacsony 
és Tokaj boraival, történetével.
A borokat bemutatja és kóstoltat
ja: ifj. Walter Gyula 
A hegyvidékek történelmének 
érdekes eseményeit feleleveníti: 
Molnár Zsuzsa
A tájegységek néprajzában elka
lauzol: Kárász Rózsa 
• Az idegenforgalmi látványossá
gokról beszámol: Bősz Patrícia

A rendezvény 2004. január 23- 
án, pénteken lesz a a Polgármes
teri Hivatal dísztermében 
Részvételi díj: 900,- forint/fö, 
mely tartalmazza tájegysé
genként 3-5 fajta bor kóstolóját 
és a borkorcsolyát
Kérjük, hogy részvételi 
szándékát 2004. január 20-ig, a 
díj befizetésével jelezze a Tour- 
inform Irodában!
Mindenkit szeretettel vár az AW!

*

KÖZÉPKORTÖRTÉNETI 
TANULMÁNYOK 
Kőfalvi Tamás történész 
munkásságáról már többször hírt 
adtunk lapunkban. Kutatta 
településünk középkori tör
ténetét, dolgozott a Monográ
fiában, doktori munkáját is 
Pécsvárad középkori történel
méből írta. Ezúttal, a nemrég 
kiadott "Középkortörténeti tanul
mányok" című kötetben jelent 
meg "Egy pécsváradi polgár a 
14. századból" című írása.

A NYUGDÍJAS EGYESÜLET 
szeretettel várja tagságát és min
den kedves érdeklődőt 2004. 
február 7-én, szombaton a 17 
órakor kezdődő Farsangi 
Bátyus Báljára a művelődési 
központba. Lesz zene, tánc, 
jelmezes felvonulás és tombola. 
További információ és jelen
tkezés Paksi Rozáliánál vagy 
Kárpátiné Kovács Zitánál.

•

FARSANGI HANGVERSENY 
Február 25-én a Városháza 
dísztermében ismét koncertet ad 
a kőszegi Haydn Vonósnégyes, 
Ágota Zoltán vezetésével. A 
Szent István Napok keretében 
már városunkban is bemutatko
zott muzsikusok ezúttal is 
klasszikusoktól adnak elő vidám 
darabokat.

FOGADÓÓRA 
Dr. Hargitai János ország- 

gyűlési képviselő fogadóórát 
tart, január 21-én, 10 órakor a 

művelődési központban.

A PÉCSVÁRADI TOURINFORM IRODA 2003. ÉVI TEVÉKENYSÉGE

A Tourinform iroda 2004-ben 
kezdte meg hatodik működési 
évét. Feladatköre gyakorlatilag 
nem változott: fő feladatom a 
vendégek (bel és külföldiek, 
személyes, telefonos vagy írásos 
megkeresés alapján) szakszerű, 
pontos felvilágosítása
településünk, kistérségünk,
illetve egész Ma-gyarország tur
isztikai szolgáltatásairól, szál
láshelyekről, vendéglátóhe
lyekről, látnivalókról, ren
dezvényekről.
Ehhez rendelkezésre áll egy 
adatbázis, amit maguktól a szol
gáltatóktól gyűjtök megadott 
kérdőíven. Sajnos meg kell 
jegyeznem, hogy bizonyos szál
láshelyek, éttermek, lovas szol
gáltatók elég passzívak, és sok
szor többszöri kérésre sem adják 
meg az aktuális adatot, ami ter
mészetesen ahhoz vezet, hogy a 
vendéget esetleg nem tudom 
pontosan informálni.
Az iroda rengeteg kiadvánnyal 
várja az érdeklődőket. Vannak 
országos, regionális szer- 
kesztésüek és helyiek egyaránt. 
Ezekből az ingyenes kiad
ványokból évente 4-5000

példány fogy el.
Pályázatok segítségével készítet
tem már több kiadványt is a 
térségről, szálláskatalógust, 
általános turisztikai kiadványt is. 
Sajnos, a pályázatok közül nagy
on kevés az olyan, amelyikre 
egyedülállóan, kis költségvetésű 
irodaként pályázni tudok.
A Magyar Turizmus Rt. által 
előírt feladatokat rendszeresen 
végzem. (Adatgyűjtés, adatfris
sítés, statisztika -szolgáltatás, 
tudósítások, beszámolók
készítése stb.).
2003. márciusában pályázat útján 
egy hónapot dolgoztam Bécsben, 
a Magyar Turizmus Rt. német- 
osztrák-holland divíziójának 
képviseletén. Szakmailag igen 
hasznos volt az ott töltött idő. 
Vásárokon is részt vettem (Bécs- 
Senior Aktuell, Linz - Bleib 
g'sund), ez egyébként itthon is 
feladatom. Rendszeresen részt 
veszek a budapesti Utazás kiál
lításon, és minden nagy mag
yarországi kiállításon prospektu
sokkal vagyunk jelen, nem 
megoldható ugyanis a személyes 
jelenlét, hiszen akkor minden 
hónapban napokra zárva kellene

tartani az irodát. A nagyobb 
külföldi vásárokba eljuttatjuk 
prospektusainkat, a Dél-Dunán
túli Regionális Marketingigaz
gatóság segítségével. Általuk és 
önállóan is több rendezvényen is 
részt veszek, Pécsváradon pedig 
az összes nagy rendezvényen 
közreműködöm.
Több internetes honlapon is
megtalálható a térség, még több 
portálra, illetve az írott médiába 
küldöm rendszeresen a pro
gramokat, az esetlegesen új tu
risztikai vállalkozásokról, szol
gáltatásokról szóló híreket, 
cikkeket.
Számos kiadványhoz, prospek
tushoz, szakdolgozathoz szol
gáltattunk ingyenesen anyagot, 
kiadványt. Több utazási irodá
nak, turisztikával foglalkozó vál
lalkozásnak szolgáltunk felvilá
gosítással.
Havonta 8-10 munkanapon 
(nyáron szombaton is) hosszított 
nyitva tartással távolsági 
buszbérleteket árusítok (ez 
havonta kb. 100-115 darab).
A különböző rendezvényekre 
(színház, koncert stb.) jegyeket 
árusítok.

2003. májusában az iroda 
takarékossági okokból a 
Művelődési Központba költözött 
és ezzel a megkeresések száma 
nőtt. (2002-ben az összes megk
eresés 6337 volt). 2003-ban az 
összes megkeresés: 8220, a 
személyes megkeresés: 3937, 
telefonos megkeresés: 824, írá
sos megkeresés (e-mail, fax, 
levél): 3459
A művelődési ház napi fela
dataiban is részt veszek: hirdetés 
felvétel, rendezvényszervezés, 
technikai munka, éjszakai 
ügyelet. Ezen kívül a Ház nyúj
totta szolgáltatásokba is 
besegítek: fénymásolás, fax 
küldés- fogadás, Internet, 
nyomtatás, Hírmondó szer
kesztése, egyéb napi feladatok 
viszont, a művelődési ház dolgo
zói is. helyettesítenek távol
létemben.
Nyaranta június és szeptember 
között az MT Rt. által előírt fela
dat szerint nyújtott nyitvatartás- 
sal dolgozik az iroda. E feladat 
ellátásához az MT Rt. anyagi 
fedezetet biztosít.
Fullerné Bősz Patrícia 
irodavezető

KULTÚRÁLIS  AJÁNLÓ
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ÓVODAI HÍREK

Gesztenyés úti óvoda hírei

Óvodánkban immár negyedik 
alkalommal tartottuk akkreditált 
továbbképzésünket november 
25-től 28-ig.
Az "Egy személy, egy nyelv" 
nyelvi projekt célja, hogy alter
natív nemzetiségi óvodai pro
gramot mutasson be Ma
gyarországon. Célja és lényege, 
hogy a csoportban dolgozó két 
óvónő közül az egyik csak mag
yarul, a másik viszont csak 
németül kommunikál a 
gyerekekkel.
A továbbképzés célja: egy olyan 
alternatív nyelvi modell bemu
tatása, amely során megvalósul:
- a helyi kétnyelvű óvodai pro
gramok tartalmi fejlesztésében 
való segítségadás,
- a nemzetiségi óvodapedagógu
sok szakmai tájékozottságának 
fejlesztése, pedagógiai látó
körének szélesítése,

- módszerek, eljárások feldolgo
zása a nemzetiségi identitásfe
jlesztés érdekében,
- sajátos nyelvi modell bemu
tatása megfelelő szervezeti struk
túrával, az ezzel összege-

fiiggő kérdésekkel,
- felhívja a figyelmet a minőség- 
biztosítás jegyében a kétnyelvű 
óvodákban al-kalmazható eljárá
sokra.
A 30 órás továbbképzésen 20 
óvodapedagógus vett részt. Az 
ország különböző részeiről 
érkezők színvonalas tovább
képzésünkkel meg voltak 
elégedve. Ezt bizonyította a sorra 
érkező köszönő levelek, 
valamint, hogy ugyanabból az 
intézményből visszajáró óvónők 
jönnek el tovább-képzésünkre. A 
kötelező progamokon kívül 
szabadidős tevékenységeket is 
szerveztünk részükre. Megis
mertettük velük városunk és 
környéke nevezetességeit,

valamint óvodánk büszkeségét, a 
német gyermektáncokat. 
Óvodánk minden dolgozója 
kivette részét a továbbképzés 
lebonyolításában.

December 5-én ismét eljött hoz
zánk a Mikulás, örömöt szerezve 
az ovis és a környék aprósá
gainak.

December 11-12-én tartottuk 
óvodánk jótékonysági kará
csonyi vásárát.
Ezúton is szeretnénk megköszön
ni azon kedves szülők segítségét, 
akik a portékák készítésében, 
árusításában segítettek nekünk. 
Igazán szép, jó minőségű 
ajándéktárgyak kerültek árusítás
ra. Vásárlásaikkal lehetővé tet
ték, hogy egy kis bevételre 
tegyünk szert, melyet mint 
mindig a gyerekekre fordítunk. 

Gesztenyés úti óvoda dolgozói

Mikulás nap a Vár utcai 
óvodában

December 6. Nevezetes nap a 
gyerekek életében. "Jön a 
Mikulás" mi ezt a napot külön
legessé szerettük volna tenni, 
ezért készítettünk egy olyan 
Mikulást, mely óvodánk 
ablakából "kukucskált" be több 
napon keresztül. Mire az igazi 
Mikulás megérkezett csak "jó" 
kisgyerekek énekeltek, verseltek 
neki. Ezen a napon tartja évek óta 
óvodánk karácsonyi vásárát, 
melynek a bevételéből tudunk 
venni különböző játékokat a 
közös óvodai kará-csonyfa alá. 
Ezúton szeretnénk megköszönni 
mindazoknak a támogatást, akik 
megtiszteltek bennünket azzal, 
hogy vásároltak nálunk!
Vár utcai óvoda dolgozói 
Boldog Új Evet kívánunk az 
óvodák valamennyi dolgozója 
nevében!

A ZENGŐALJA KISTÉRSÉGI TERÜLETFEJLESZTÉSI TÁRSULÁS 
2003. ÉVI TEVÉKENYSÉGE

2003. január 1-től térségünk nem 
tartozik a 96 hátrányos helyzetű 
kistérség közé, melynek 
besorolásáról a 91/2001. (VI. 15.) 
Korm. rendelet határozott.
Ezt egyrészt pozitív tendenciá
nak értékeljük, hiszen azt mutat
ja, hogy térségünk folyamatosan 
fejlődik, másrészt viszont a 
besorolás módosítása szinte vala
mennyi településünket
hátrányosan érintette, mert na
gyon sok pályázati lehetőségtől 
elestek.

Pályázatokról
A fentiektől függetlenül a Tár
sulás munkaszervezete 2003. 
évben 50 pályázatot készített el a 
településeknek, melyek közül 27 
kapott támogatást összesen 
52.804 ezer forint összegben. 14 
benyújtott pályázatról még nem 
született döntés, 9 pályázatot 
pedig elutasítottak.
2003. évben elkészült a Kistérség 
területfejlesztési operatív prog
ramja, melynek elkészítéséhez 
2002-ben a Baranya Megyei 
Területfejlesztési Társulástól 
kaptunk támogatást.
Az idei évben 2 pályázatot nyúj

tottunk be a Baranya Megyei 
Területfejlesztési Tanács Terület- 
fejlesztési Célelőirányzat 
keretére, melyeket a Tanács 
11.000 ezer Ft támogatásban 
részesített.
Mindkét program befejezésének 
határideje 2005. január.
A munkaszervezet készítette 
azokat a pályázatokat, amelyeket 
a települési szilárdhulladék köz
szolgáltatás fejlesztésére írt ki a 
Belügyminisztérium és a 
Közlekedési és Vízügyi Mi
nisztérium közösen. 8 település 
pályázott új hulladékgyűjtő 
edényzet beszerzésére. A támo
gatásból és az önkormányzatok 
által biztosított saját forrásból 
1565 db EU-s szabványnak 
megfelelő hulladékgyűjtő edényt 
vásároltak a települések. 
Növekszik a kistérség 
Térségünk, a statisztikai 
lehatárolás 2004. évi változásá
val 6 településsel növekszik, így
2004. január 1-től a Pécsváradi 
statisztikai kistérséghez az eddigi 
13 település helyett 19 fog tar
tozni. A pécsi kistérségből 
Berkesd és Pereked kérte 
átsorolását, a mohácsi kistérség

ből pedig Kékesd, Erzsébet, 
Szellő és Kátoly kérte átsorolását 
a pécsváradi kistérségbe.
Kapcsolataink
2003. évben felvettük a kapcso
latot a németországi Unter- 
schleissheim város önkor
mányzatával, a kistérség és a 
német város partnerkapcsolatá
nak hivatalossá tétele céljából. 
Ennek keretében áprilisban Rolf 
Zeitler polgármester úr 
vezetésével delegáció érkezett 
térségünkbe, júliusban pedig dr. 
Wekler Ferenc vezetésével ma
gyar delegáció látogatott Néme
tországba. A tárgyalások során 
többek között szóba került vál
lalkozások, civil- és ifjúsági 
szervezetek, valamint óvodák és 
iskolák közötti együttműködési 
lehetőség kialakítása.
A hivatalos partnerkapcsolati 
együttműködés aláírására Né
metországban várhatóan 2004. 
májusában kerülhet sor, itthon 
pedig az augusztus 20-i ünnep
ségek során kerítenének sort rá.
A partnerkapcsolat koordi
nálására 3 tagú bizottság alakult, 
amelynek tagjai Kófiás Endréné, 
vezető óvónő (Ófalu), Keller

János polgármester (Erdös- 
mecske) és Gászné Bősz Ber
nadett képviselő (Pécsvárad). 
Ezen túl természetesen az orszá
gon belül is jó együttműködést 
alakítottunk többek között a 
mohácsi kistérséggel és újabban 
a bonyhádi kistérség vezetőivel 
is felvettük a kapcsolatot a 
jövőbeni lehetőségek
kihasználása érdekében. 
Munkaszervezetünk napi kapcso
latban áll a Baranya Megyei 
Területfejlesztési Tanács
titkárságával, a Dél-Dunántúli 
Regionális Fejlesztési Ügynök
ség Kht-val, a Magyar Állam- 
kincstár Baranya Megyei Fiókjá
val, valamint egyéb megyei és 
regionális szervekkel.
Kiemelt feladatként jelenleg a 
kistérség agrárstruktúra és vidék- 
fejlesztési programjának átdolgo
zását végezzük, melyet 2004. 
április 30-ra kell befejeznünk. A 
program átdolgozásához az FVM 
500 ezer Ft. összegű forrást biz
tosít.

Szeibert Edéné
vidékfejlesztési menedzser 
térségfejlesztési megbízott
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Beszámoló a Városi Könyvtár 2003. évi tevékenységéről VÁROSUNK
ÉLETÉBŐL

Gyarapítás - feldolgozás 
A könyvtár összes állománya 
2003. év végén, közel 37.000 
dokumentum, (könyv, cd, videó) 
A könyvek jelentős része 
lexikon és kézikönyv. Elmond
hatjuk, hogy könyvtárunk jelen
leg ki tudja elégíteni a város fel
nőtt lakosságának, és ta
nulóifjúságának művelődési 
igényeit. A könyvek jelentős 
részét helyben megtalálja, és az 
Internet-kap-csolat révén biz
tosítani tudja az információs 
igények kielégítését is.

Az elmúlt év során 611 doku
mentumot vásároltunk, 787.000 
Ft értékben, ebből az össszegből 
260.000 Ft központi, kor
mányzati támogatásként
érkezett. Ebből zömmel 
kézikönyveket és lexikonokat 
vásároltunk. A tanuláshoz, 
képzésekhez szükséges
kézikönyvek átlagára 3000-4000 
forint összegű. Az egyes 
tudományterületek lexikonjai 
7000-12000 forint körüli 
összegek kötetenként. Szükséges 
a lakosság alapvető kulturális 
tájékoztatásához megvásárol
nunk a fontosabb világirodalmi 
és a nívósabb magyar irodalmi 
alkotásokat is, hisz ezek 
Pécsvárad város közkincseivé, 
nyilvános könyvtári köz- 
gyűjteményének részévé válnak. 
Olvasóink jóvoltából 33 db 
könyvet kaptunk ajándékba, 
amit köszönünk és ezután is 
szívesen fogadunk.

Folyóiratok, periodikák 
Az elmúlt évben 13 féle napi
hetilap illetve folyóirat jár 65 
ezer forint értékben. A 
könyvtárunkban megtalálható 
folyóiratok a következők: Ideál, 
Nők Lapja, Autó- Motor, 
História, Rubicon, Kincskereső, 
Magyar Konyha, Kritika, Prakti
ka, Hírmondó, Természetbúvár, 
Lakáskultúra, Dunántúli Napló. 
A városi lakosság nagy örömmel 
veszi igénybe a folyóiratokat, 
hisz magas áruk miatt leginkább 
csak itt a könyvtárban illetve a 
Művelődési házban tudnak hoz
zájutni a különböző érdeklődési 
területek szaklapjaihoz vagy a 
népszerű szabadidős lapokhoz. 
Dokumentum gyűjteményünk

nagyban hozzájárul Pécsvárad 
lakosainak művelődéséhez, a 
szabadidejük hasznos eltöl
téséhez. Öröm számunkra a vis
szajelzés, hogy városunkban 
megtalálta a könyvet, amelyhez 
Pécsett, de sokszor Pesten, vagy 
az ország más nagyvárosaiban 
sem jutott hozzá, mert, nagy 
igény mutatkozik rá mindenhol. 
Hálás mosolyuk és az öröm az 
arcukon magáért beszél. Nekünk 
meg öröm, ha így szolgálhatjuk 
városunk ifjúságát és felnőtt pol
gárait.

Olvasók, látogatók, kölc
sönzők
Beiratkozott olvasóink száma a 
2003-as évben összesen 1071 fő 
volt. Ebből 635 fő felnőtt, és 436 
fő gyerek.
Napi átlagban kb. 30 fő fordul 
meg nálunk kölcsönzőként, 
illetve információt keresve.
Az elmúlt években jelentős 
javulás történt az információs 
hozzáférhetőség terén. Az 
ifjúság és felnőtt lakosság nagy 
örömmel vette, és veszi igénybe 
a kedvezményes internet szol
gáltatásunkat. Összesen 3928 fő 
használót regisztráltunk a 2003. 
év folyamán. Nagy előrelépés ez 
a város lakossága számára. 5 
internetes végponton, naponta 
átlagban 15 fő veszi igénybe a 
számítógépeket.
A tavalyi év közepétől az inter
net-hozzáférés támogatása 
megszűnt, így a látogatók

PIFÖ HÍREK
- Az év végén többször is sikeresen rendeztünk 
teaházas esteket, egy-egy művelődési házas ren
dezvényhez csatlakozva, (képünkön)
- December 6-án, Mikulás napi Old’s Bulit ren
deztünk, amire a vártnál kevesebben jöttek el, de aki ott 
volt igazán jól érezhette magát, háta Göbl Richárdnak, 
Szüllő Gábornak és Link Zoltánnak.
- Ismét óriási buli volt a Szilveszteri bál a művelődési 
központban. Ezúttal majdnem 350 fiatalnak tudtunk 
szórakozási lehetőséget biztosítani helyben. Ezúton is 
köszönjük az önkormányzatnak és a művelődési 
központnak, hogy lehetővé tették a rendezvény lebo
nyolítását!
- Folytatódik az éjszakai ping-pong, de a bálok miatt 
a jövőben kissé változnak az időpontok:
január 16., február 6 és 20.-án!
- Február 19-én ismét Teaházzal egybekötött fotókiál
lítás-megnyitó lesz a művelődési központban.

önköltségi áron vehetik igénybe 
a szolgáltatást. Ennek mértékét a 
lehető legalacsonyabbra állapí
tottuk meg.
Célunk az internet segítségével 
bekapcsolódni az országos 
könyvtári hálózatokba, (hason
lóan az ország többi városához) 
és a legszélesebb körű adat
bázisokhoz való hozzáférés biz
tosítása.

Rendezvények
Az elmúlt években 22 ren
dezvényt tartottunk 710 fő 
részvételével. Ezek zömmel 
gyerekek részére megtartott 
tanórák, játékos vetélkedők, 
ünnepi megemlékezések voltak, 
de felnőtteknek szóló író-olvasó 
könyvbemutatókat, előadásokat, 
összejöveteleket is tartottunk. 
Megemlítenénk közülük a 
Baranyai Könyvtárosok Baráti 
Találkozóját, a Német Klub 
felolvasó estjét, a Deák Ferenc 
emlékdélutánt, valamint Tüskés 
Tibor irodalmi estjét. 
Könyvtárunk az új esztendőben 
is szeretettel várja visszatérő és 
leendő olvasóitlForduljanak 
hozzánk könyvért, informá
cióért, szívesen állunk ren
delkezésükre. A felettünk levő 
szinten elhelyezett képző- 
művészeti kiállítások, gyűjte
mények is minimális belépődíj 
ellenében folyamatosan láto
gathatók.
Arnold Istvánná
Gyöngyös Jánosné

A helyi képviselőtestület 
december elején immár 5. alka
lommal hívta találkozóra a helyi 
művészeket valamint a vál
takozókat. A művészek 
találkozóján többek között 
olyan ötletek merültek fel, mint 
a “város napjának” megren
dezése, a templom téri szobrok 
helyreállítása, az egységes főut- 
cakép, a gyerekek előtt nyitott 
alkotótáborok, művészlátogatá
sok, tájékoztató táblák.

A Polgármesteri Hivatal szintén 
év végén fogadta a jelentősebb 
társas és magánvállalkozókat, 
akik szép számmal képviseltet
ték magukat. A képviselő- 
testület tagjaival folytatott 
beszélgetés során szóba kerültek 
a településfejlesztés lehetőségei, 
beruházások, a helyi adózás és 
különböző pályázati lehető
ségek is.

Baumman Mihály települé
sünk képviselője, a PTE Pollack 
Mihály Műszaki Főiskolai Kar 
Épületgépészeti Karának fő
iskolai docense lett 2003-ban 
"Az év épületgépész oktató
ja". A rangos díjat a szakma 
meghatározó képviselőinek 
javaslata után, a szaklapokban 
és interneten keresztül a szak
mai közönség szavazza meg. 
Gratulálunk a díjazottnak, 
további közéleti és szakmai si
kereket kívánva (- a szerk.)!
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SPORTHÍREK

SPORTPROGRAM

-január 17-18. Góliát focitorna, 
alsó tagozatos gyerekekkel 
-január 24-25. Felnőtt labdarúgó 
torna
- február 1. Kézilabda torna
- február 7. “Krivicz” Emléktor
na felnőtt focicsapatokkal
- február 8. PVSK utánpótlás lab
darúgó torna
- február 14. Kézilabda torna
- február 15. PVSK labdarúgó 
teremtorna
- február 21. Baranyasüt Kézilab
da torna

KÜZDŐSPORT

Nemzetközi low-kick és 
ökölvívó bajnokságot szerveztek 
a horvátországi Makarskában, 
ahol Low-kick 82 kg-ban Nemes 
Zsolt, a Pécsváradi Spartacus 
versenyzője 2. lett. Ökölvívásban 
+90 kg-ban, Hortobágyi Gábor, 
Thai-Boksz Európa bajnok 
pécsváradi sportoló kiütéssel 
nyert.

LABDARÚGÁS

Fiatal labdarúgók a pályán
Utánpótlás labdarúgó terem
tornát szerveztek Pécsváradon 
január 10-én megyei serdülő és 
ifjúsági csapatok részére. Az 
évente megrendezésre kerülő 
tornán Szentlőrinc, Harkány és 
Pécsvárad több csapata is részt 
vesz.
Ezúttal az ifi és a serdülő csapa
tok között is a Harkány végzett 
az élen, Pécsvárad a harmadik 
lett .mindkét korosztályban.

II. Karácsony Kupa 
December 28-án immár másod
szor szervezték meg Karácsony 
és Szilveszter között a pécsvára
di focicsapatok tornáját. A 10 
csapat egésznapos küzdelmeit 
népes nézősereg követte 
figyelemmel.
Az élvezetes mérkőzések során a 
következő végeredmény
született:
1. Öregfiúk
2. Pit-Bulls
3. Holsten II.
4. Holsten I.
Legjobb kapus: Keszler Gábor 
Legjobb játékos: Fullér Tibor 
Gólkirály Dénes Sándor

December 30-án 12. alkalommal szervezte meg hagyományos óévbúcsúztató túráját a Zengő csúcsára a 
Pécsváradi Várbaráti Kör. Ismét megdőlt a részvételi rekord, 420 főt regisztráltak a szervezők 
Pécsváradon, de Hosszúhetényból is felmentek 150-en. A rendezvény zárásaként a Szász-völgyben, a 
Kelet-Mecsek Mezőgazdasági Rt. támogatásának köszönhetően, ezúttal is vadpörkölttel vártak mintegy 
150 túrázót. Képünkön pécsváradiak gyülekeznek a Kossuth téren. Fotó: Lévai Gábor

Az eredményhirdetésen jelen 
volt Zsáli János polgármester és 
Mártusz Antal, a Pécsváradi 
Spartacus Sportkör elnöke, akik 
köszöntötték a résztvevőket és 
átadták a díjakat.
A szervezők ezúton is köszönetét 
mondanak a torna támogatóinak: 
Pécsvárad Város Önkormányza
ta, Pécsváradi Spartacus 
Sportkör, Kresz és Fiedler Kft., 
Pécsváradi Építő és Kereskedel
mi Kft., Toner Plussz Kft., Fülep 
Lajos Művelődési Központ, 
Barta Judit

Szilveszteri Kupa
A már hagyományos Szilveszteri 
Kupa ezúttal is december 30-31- 
én kerül lebonyolításra, Haklik 
Lajos irányításával. A 12 csapat 
csoportmérkőzései zajlottak 30- 
án, a továbbjutott csapatok pedig 
31-én játszhattak a dobogós 
helyekért.
A végeredmény:
1. Felsőkarasica
2. Kamo
3. Kirmann Bt.
4. Healthy-Tex
A torna támogatói voltak: Autó 
City Kft. - Pécs, Mecsek Füszért 
Rt. - Pécs
Aranycipó Kft. - Pécsvárad, Hús
bolt Kft. - Pécs

Budapesten 
koncertezett 

a Pécsváradi Ifjúsági 
Fúvószenekar

Az Országos Német Önko
rmányzatok Gáláját 
Budapesten a Kon
gresszusi Központban idén 
nyolcadik alkalommal ren
dezték meg, amelyen nyitó 
számként a Pécsváradi 
Ifjúsági Fúvószenekar 
lépett fel nagy sikerrel 
Wagner József karnagy 
vezetésével. A ren- 
dezvényrőr TV felvétel is 
készült, amely az MTV 1 
német műsorának
keretében kerül adásba. 
Nagyon nagy élmény volt 
a gyerekek számára az 
ország egyik legpatinásabb 
koncerttermében 1500 
ember előtt muzsikálni.
A fúvószenekart gyakran 
hallhatjuk helyi és 
környékbeli rendez
vényeken, fesztiválokon, 
és ez a fővárosi fellépés is 
sikereiknek köszönhető.

HÍRMONDÓ
előfizetés!

Kérjük tisztelt eddigi 
előfizetőinket, hogy 

szíveskedjenek 
rendezni 2004. évi 

előfizetési díjaikat!,
Az előfizetési ár 2004. évre 
1100 Ft, amiért 11 számot 

kapnak kézhez. 
Természetesen várunk 

új előfizetőket is!
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