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Évértékelés- Évkezdés
Tisztelt Pécsváradiak!

Pécsvárad Város Képviselő-testülete nevé
ben is engedjék meg, hogy a lap hasábjain is 
minden Kedves Olvasónak eredményekben 
gazdag, jó egészségben eltöltendő boldog új 
esztendőt kívánjak. Pécsvárad Város Önkor

mányzata az elmúlt évben a 4 éves ciklus
programjában megfogalmazott célokért dol
gozott, melyet nagy örömünkre az országos, 
a megyei és a régiós pályázatokon elnyert 
központi források nagyban segítettek. A vá
ros történetében először fordult elő, hogy a 
bevételek és a kiadások is meghaladták az 1 
milliárd forintot. Beruházásainkat sorba véve 
a legfontosabb és legrégibb céljainkat teljesí
ti az a két beruházás, amelyet az elmúlt év
ben kezdtünk el és ez év június 30-ig fejez
zük be. A 16x25 m-es tanuszoda, valamint a 
több mit 5,5 km hosszúságú, a város Ény-i 
részében épülő szennyvíz hálózat a lakosság 
széles rétegének jogos igényeit elégíti ki. A 
két nagyberuházás mellett feltétlenül meg 
kell említeni a belterületi utak felújítása so
rán a Liszt, a Gesztenyés, a Tavasz és a Kál
vin utcákban elvégzett aszfalt burkolat felújí
tásokat. Fontos elvárás teljesült az Erzsébeti 
úti járda építéssel és a több ezer m2-es járda 
felújítással. A sportot kedvelők körében osz
tatlan elismerést váltott ki a többfunkciós 
sportpálya kialakítása a nézőtérrel együtt. 
Építészetileg befejeződött a Helytörténeti 
Múzeum épületének a felújítása és a Könyv
tár épület rekonstrukciója. Játszószereket he
lyeztünk el a Dombay-tónál és Szilágy
pusztán is. 1984. után az Asztrik, a Baráthe
gyi, a Széchenyi és a Szent István utcák elne
vezésével és az ott elindult építkezésekkel új 
utcák nyitására is sor került. Nagyon fontos, 
hogy ezeken a területeken nemcsak a név

adás történt meg, hanem köves út is épült, 
földbe került a közvilágítás és az energia el
látási hálózat, valamint az ivóvíz vezeték is 
elkészült. A szennyvíz hálózat ez évben ke
rül befejezésre. A jövőre gondolva elkészít
tettük a Pécsi úttól D-re levő iparterület víz- 
és szennyvízhálózati terveit, melyből a víz
vezetéket már sikerült is kiépíteni. 
Pécsváradra látogató vendégek, de a helyi 
lakosság számára is igen fontos beruházás 
volt az útbaigazító és utcanév táblák elhelye
zése. Környezetünk és élő vizeink védelme 
érdekében elkészíttettük a városon, illetve 
határában folyó 3 patak (Dombay-tavi, Vár
kerti, Dózsa Gy. utcai) tájrendezési, és a 
Dombay-tó és környékének szennyvíz háló
zat építési terveit. Folyamatosan gondoskod
tunk a város közterületeinek gondozásáról, a 
Dombay-tó és környezetének rendben tartá
sáról. 2006-ban folytatjuk a város úthálóza
tának és járdáinak felújítását, pályázatot 
adunk be a keleti városrész útjai és a Kossuth 
Lajos utca járdafelújítására. Megpályázzuk a 
Szentháromság szobor, a templomtéri szob
rok restaurálását, az 1956. évi forradalom és 
szabadságharc 50. évfordulójára az '56-os 
szövetség kezdeményezésére a Kossuth téri 
szobor bronz változatának elkészítését ter
vezzük. Az elmúlt évben összesen 246 millió 
forint értékben végeztünk értéknövelő vagy 
új beruházásokat. 2006-ban terveink szerint 
370 millió forint értékben fogunk hasonló 
új, vagy felújítási munkákat folytatni.
A város fejlesztése mellett ugyanilyen fon
tos az intézményrendszer működtetése. Saj
nos évről-évre az ehhez biztosított állami 
normatív hozzájárulás folyamatosan csök
ken. Ezért a helyi bevételeknek kiemelt fon
tossága van az Önkormányzat gazdálkodá
sában. Elmondhatjuk, hogy Intézményeink 
az elmúlt évben gazdasági szempontból 
gond nélkül végezhették komoly szakmai 
munkájukat. Minden poszton arra alkalmas 
és képzett szakemberrel rendelkezünk. 2006. 
évi költségvetésünk ismeretében kijelenthet
jük, hogy a város gazdálkodása 2006-ban 
gond nélküli lesz és az ez évi megalapozott 
gazdálkodás biztosíték a jövőre nézve is. 
Költségvetésünk fő számai optimistává te
hetnek a 2006. utáni időkre is különösen ak
kor, ha a várva-várt EU forintok is elkezde
nek csordogálni. Városunk történelmi és kul
turális múltja arra kötelez, hogy épített és

szellemi értékeinket megóvjuk, és lehetőleg 
tovább fejlesszük. Továbbra is támogatjuk a 
helyi kulturális és művészeti együtteseket és 
egyesületeket, tovább működtetjük az 5 éves 
születésnapját ünneplő Nyári Színházunkat 
és az 5. alkalommal megrendezésre kerülő 
szobrász táborunkat. A jövőt is biztosítandó, 
a közeli napokban Bencsik István Kossuth- 
díjas Szobrászművész vezetésével Képző- 
művészeti Szabadiskolát indítottunk. A spor
tolni vágyó fiataljainknak a Sportegyesület 
és a szabadidő sport hatékony támogatásával 
és a mindent kielégítő létesítményeinkkel 
biztosítjuk az egészséges életmódot. Váro
sunkban a munkavállalás lehetősége általá
ban biztosított, több munkahely van, mint 
munkavállaló. Képzettségi szerkezetében 
azonban a jól képzettek számára Viem teljes a 
lehetőség. A komlói térséghez tartozó 58 te
lepülés viszonylatában a munkanélküli ráta 
Pécsváradon a legalacsonyabb.
Ez évben az országban és helyben tavasszal 
és ősszel két választásra kerül sor. 8 év ta
pasztalatával mondhatom, hogy egy ilyen kis
város képviselőtestületének és polgármester
ének bármilyen is a pártszimpátiája, a város 
érdekében egy lehetősége van: a hatalmon lé
vőkkel jóban kell lenni, az ellenzékben lévők
kel pedig nem rosszban. Mivel az ország és 
az UNIÓ is a pályázati rendszerek keretében

biztosítja a legnagyobb lehetőségeket, min
den erőnkkel azon kell dolgozni, hogy ezt a 
város és az itt élők javára maximálisan ki
használjuk. Ez lesz városunk Önkormányza
tának ez évi és jövőbeni egyik legfontosabb 
feladata. A választások alkalmából az elvég
zett munka és a felelősen tett ígéretek legye
nek a döntő érvek. Ehhez kívánok Pécsvárad 
minden választópolgárának felelősségteljes, 
megalapozott jó döntést.

Zsáli János 
polgármester
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1 %
Támogassuk a helyi egyesületeket, 
alapítványokat
Adóbevallásunkban ez évben is ren
delkezhetünk adónk 1+1%-ának fel- 
használásáról. Az alábbiakban közzé 
tesszük a rendelkezésre jogosult helyi 
egyesületek, alapítványok adószámát 
és nevét.

Pécsváradért Alapítvány (helyi kultu
rális és sport célok)
Adószám: 19035615-2-02 
Pécsvárad Középfokú Oktatásáért 
Alapítvány (II. Béla Középiskola) 
Adószám: 18301753-102 
Segítőkéz a Mozgáskorlátozottakért 
Alapítvány
adószám: 18312526-1-02 
Társadalmi Összefogás az Iskolai 
Nyelvoktatásért (Kodolányi János Ált. 
Isk.)
Adószám: 19035550-1-02 
Pécsváradi Várbaráti Kör 
19029902-1-02
Barátsági Egyesület Pécsvárad (Német 
Klub)
Adószám: 19031594-1-02 
Zengővárkonyi Hagyományőrző Mű
velődési Egyesület
Adószám: 18001629-1-02 
Zengő Néptánc Egyesület (Zeneisko
lai gyermek néptánccsoportok) 
Adószám: 19032502-1-02 
Pécsváradi Napköziotthonos Óvodák 
Alapítvány
Adószám: 18314456-1-02 
Nyugdíjasok Körzeti Egyesülete 
Adószám: 18317899-1-02 
Pécsváradi Spartacus Sportkör 
Adószám: 19941091-1-02

+1%
Magyar Katolikus Egyház: 0011 
Magyarországi Evangélikus Egyház: 
0035
Magyarországi Református Egyház: 
0066

*

A Segítőkéz a Mozgáskorlátozottakért 
Alapítvány köszöni mindazoknak, 
akik adójuk 1%-ával támogatták az 
alapítvány munkáját és célkitűzéseit . 
A 2005-ben felajánlott összeg 37.044 
Ft volt. Kérjük a továbbiakban is sze
mélyi jövedelem adójuk 1%-át ajánl
ják fel alapítványunk javára. Adószá
munk: 18312526-1-02.

A Magyar Kultúra Napja
Január 22-én ünnepeljük a Magyar Kultúra 
Napját. 1823-ban ezen a napon fejezte be 
Csekén Kölcsey Ferenc Himnusz a' Magyar 
nép zivataros századaiból c. versét.
A pécsváradi ünnepségre január 24-én került 
sor a művelődési központ színháztermében. 
A fellépők a pécsváradi intézmények diák
jai, növendékei voltak.

Az I. sz. Városi Óvoda apró, 4-5 éves ovisai 
első fellépésükön magyar verseket, táncokat 
mutattak be, a napocskát és a tavaszt csalo
gatva. Fesztelen csárdásukkal remek hangu
latot teremtettek. Köszönjük Breitenbachné 
Ági óvónéni és Csetényiné Ili óvónéni felké
szítő munkáját.
A II. Béla Középiskolából három diák lépett 
fel: Török Eszter Dsida Jenő versét szavalta, 
Tatai Ivett és Balogh Zsuzsa pedig a Madár
ka, madárka c. Kodály Zoltán által is feldol
gozott népdalt énekelte. A verset dr. Fenyve
si Jánosné, a dalt Czigola Orsolya tanárnők 
tanították be.
A Pécsváradi Női Kamarakórus Kutnyánszky 
Csaba karnagy vezetésével egyházi dalokat, 
egy Bárdos-népdalfeldolgozást és Bartók 
Béla születésének 125. évfordulójára emlé
kezve a szerző Bánat c. darabját adta elő.

Újévi Big Bánd koncert

Ahogy már megszokott, ismét telt ház előtt 
adta immár hagyományos Újévi Koncertjét a 
Pécsváradi Big Bánd, akik kártyanaptárral 
köszöntötték az érkező közönséget. Ismét 
kedves, lendületes műsorral készültek, me
lyet az együttes vezetője, Wágner József kar

A prózai és énekes produkciók között a zene
iskola ifjú muzsikusai színesítették a műsort: 
Jekl Gábor és Jekl Zoltán trombita-harsona 
duója; Papp Ágnes furulyaszáma; Merkl 
Anita hegedűn eljátszott Mozart-darabja, 
mellyel a Mozart Évre hívtuk a fel a figyel
met; Fischer Kristóf klarinétszólója, s végül 
a "vidám trombitások", Wágner Balázs, 
Böröcz István, és Bérezés Attila, akik Papp 
Lajos: Vidám trombitások c. művének egy 
tételét adták elő. Felkészitő tanáraik: Wágn
er József, Szabó Hedvig, Naszvadiné 
Podányi Eszter és Kreszits Margit voltak, 
zongorán Papp Gyuláné működött közre. 
Köszönjük szépen munkájukat!
A program zárásaként a Kodolányi János Ál
talános Iskola diákjai Kölcsey Ferencet, mű
vészetét és korát bemutató, idézetekből fel
épített, rendkívül hatásos műsora hangzott 
fel, melyet Szabó Dániel, Reil Evelin, Tóth 
Gabriella, Pusch Réka, Simor Kamilla, Pon- 
grácz Edina, Perger Áron, Mohácsi Barbara 
mutattak be. Felkészítő tanáruk Lantos 
Istvánná volt, a dalt betanította és zongorán 
kísért Boris Sándorné. Produkciójuk végén 
valamennyien közösen énekeltük a Him
nuszt, amely már régen szólt városunkban 
ilyen szépen...
Tisztelettel köszönjük minden résztvevőnek, 
a gyerekeknek és felnőttek a felkészülését és 
a fellépést, az őket segítőknek a munkát, a 
megjelent nézőknek pedig a részvételt és a fi
gyelmet - egy igazán színvonalas műsorral 
bizonyítottuk a Magyar Kultúra Napján, 
hogy nálunk itthon van a művészet, a kultúra 
minden ága, hogy Pécsvárad valóban lehet a 
"kultúra kisvárosa". (Már csak egy csepp 
kulturáltságot kell tanulnia néhányunknak.)

Gászné Bősz Bernadett

nagy úr a rá oly jellemző oldott stílusban 
konferált. Az is szokásos, hogy három-négy 
ráadás szám előtt nem szabadulnak a szín
padról a zenészek. Hagyománya van már a 
műsor közbeni meglepetéseknek is: ezúttal a 
fennállásának 10. évfordulóját ünneplő 
APSONS zenekar, Apaceller Péter és fiai, 
valamint a már családtagnak számító éne
kesnő, Czigola Orsolya adott egy hangula
tos, olykor megható "minikoncertet". 
Wágner József karnagy úr a zenekar tagjai 
nevében köszönetét nyilvánítja mindazok
nak, akik az éves munkában támogatták a ze
nekart, külön köszönet Hohmann Istvánnak. 
Mi pedig a Pécsváradi Big Bánd együttesnek 
köszönjük a remek koncertet és kívánunk to
vábbi sok, sikeres fellépést!
(A fotó egy korábbi alkalommal készült.)
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A Kodolányi János 
Általános Iskola hírei

Az alsó tagozat a kará
csonyi vásáron 29.700 
Ft-ért árulta portékáit. 
A bevétel az osztály
pénzt gyarapítja. Meg
köszönjük a lelkes és 
szorgalmas szülőknek

és gyerekeknek a sok szép és ötletes árulni- 
valót. A felső tagozaton minden osztály kü
lön "standot" nyitott a vásáron, így a bevétel 
az osztálypénztár tartalékait növelte.
Január 23. - a Magyar Kultúra Napja: az alsó
tagozat a nagyon színvonalas megemlékezést 
a 3. évfolyam vállalta fel. A műsort összeál
lították és betanították Göblné Németh Piros
ka és Gungl Lászlóné osztályfőnökök. A fel
ső tagozatos tanulók a városi többi intézmé
nyével együtt a Művelődési Központban em
lékeztek meg e jeles eseményről. A műsort 
összeállította Lantos Istvánná, zongorán köz
reműködött Boris Sándomé. Köszönet a ben
sőséges élményért a felkészítőknek és a sze
replőknek.
Január 27-én Egészségnevelési napot ren
deztünk az alsótagozaton. A program min
den részét az egészséges életmód (főleg az 
egészséges táplálkozás) jegyében szerveztük 
meg. A 4. évfolyam tanulóinak az iskola vé
dőnője tartott felvilágosító előadást. Minden 
gyerek oktatófilmeket nézett. A 2., 3., 4., év
folyam az ABC-t kereste fel, ahol elkülöní
tett egészséges termékeket láthattak a tanu
lók és hallgathatták meg a jó tanácsokat az 
üzlet vezetőjétől, Steigerwald Józseftől (kö
szönet a lehetőségért), illetve osztályfőnökök
től. Az osztályok a 4. tanóra végén vehették át 
a félévi értesítőjüket, miután elfogyasztották 
az általuk készített finomabbnál-fínomabb téli 
vitaminsalátákat.
Ezen a napon a felső tagozatos tanulók a Di
ákönkormányzat ötlete alapján, a félévi érte
sítők komolyságát némileg ellensúlyozva, 
"fordított órát" tartottak. A tanárok kénysze
rültek az iskolapadba, sokan a felelést sem 
úszták meg, pedig minden tanulóktól ellesett 
csínyt bevetettek.
Február 4-én, szombaton az Aranycipó sakk 
kupán az alsó tagozatot képviselő Stang Kár
oly 1 .b osztályos tanuló 6. helyezést ért el. Jó 
szerepléséért, helytállásáért gratulálunk!
A Temesi Mihály megyei helyesírási verseny 
eredményei: Simor Kamilla (5.b) a 12. he
lyet, Lippert Viktória (7. b) 9. helyet, Illés 
Dániel (8.b) a 2. helyezést, Reil Evelin (8.b) 
9. helyet, Matesz Zsuzsanna (8.a) a 12. lett. 
Felkészítő tanáraik: Schaffer József, Szabó 
Gyöngyi, Lantos Istvánné. Gratulálunk a 
szép eredményekhez!
Január 17-én a helyi középiskola igazgatója, 
Papp Gyula tartott tájékoztatót a továbbtanu
lási lehetőségekről a nyolcadikos tanulóknak 
és szüleiknek.

„Köztünk éltek, itt dolgoztak”

Köberling Jenőné 
Rittberger Anna

(Pécsvárad 1941. október 31- Pécs, 
1997. június 1.)

Pécsváradon született 1941. október 31- 
én. Édesanyja Ulrich Anna háztartásbeli, 
apja Rittenberger József kőműves volt, 
akit 1943-ban behívnak katonának, fog
ságba kerül és csak 1948-ban tér haza. 
Időközben édesanyja 1944-ben meghal, 
így az akkor alig 3 éves lányt édesanyja 
első házasságából született bátyja, illetve 
anyai nagymamája neveli.Édesapja 1950- 
ben újra nősül és elhagyja Pécsváradot. 
Három idősebb testvére volt (két fiú és 
egy lány), illetve apja második házassá
gából három féltestvére volt még. 
Pécsváradon járt elemi, illetve általános 
iskolába, 1955-ben végzi el a nyolc álta
lánost, majd vezeti a háztartást és ápolja, 
gondozza az akkor már nagy beteg nagy
mamáját.
Édesapja 1957-ben halt meg.
Ilyen körülmények között sem továbbta
nulni, sem munkaviszonyt létesíteni nem 
tud, de talán ekkor kötelezi el magát az 
"idősgondozás" mellett. Tizenhat éves 
korában lesz tagja a helyi Vöröskereszt 
szervezetnek és tagja marad haláláig. 
Csak alkalmi, rövid idejű munkahelyei 
vannak. 1959 október 1. és 1961. április 
30 között a helyi erdészetnél fizikai mun
kás.
1960-ban férjhez megy Köberling Jenő 
pécsváradi lakoshoz, aki akkor a járási ta
nácsnál egészségőrként dolgozik, majd 
1978-tól eredeti szakmájában a megyei 
Rendőrfőkapitányság TMK lakatosaként 
áll munkaviszonyban. Házasságukból 
egy kislányuk születik, Mónika.
Újabb munkahelye 1962-ben a helyi Ka
tonai Kiegészítő Parancsnokság, ahol 
gondnoki feladatkört lát el, majd 1967- 
ben a Kisegítő Iskolában kap munkát, 
mint kisegítő gyermekgondozó. 1971. 
október 1-jén kerül a helyi tanács alkal
mazásába, mint az idősek házigondo
zónője, havi 1.200 Ft-os fizetéssel.
Hét község rászorulóit látta el, vitte haza 
a mosni és vasalni való holmijukat, bevá
sárolt részükre - ha kellett a lakáson ebé
det főzött - beszerezte a szükséges 
gyógyszereket és elvégezte a lakásuk ta
karítását, heti egy-egy alkalommal, segí
tők nélkül.
O volt a pécsi járás első főfoglalkozású 
szociális gondozónője és most már el

mondható, hogy megtalálta igazi, szív- 
vel-lélekkel végzett munkáját.
Hét évig volt házigondozónő és munkája 
mellett szervezete, irányította a később 
hasonló munkát végző főállású és társa
dalmi gondozónők tevékenységét, köz
ben megalakította az Idősek Klubját és 
szervezte programjaikat. Nevéhez fűző
dik a szociális étkeztetés beindítása. 
1977-ben beiratkozott a pécsi Egészség- 
ügyi Szakközépiskolába, ahol 1979. júni
us 26-án "általános asszisztens és ápoló" 
képesítést kap. Egy tanfolyam elvégzésé
vel 1980. június 4-én, "szociális otthoni 
ápolónő" szakmát szerez.
1978. szeptember 1. napjával az akkor lé
tesült Öregek Napközi Otthona vezetője 
lesz havi 2.400 ft-os fizetéssel. A 
Pécsváradon folyó idősgondozás szakmai 
elismeréseként Gondozási Központ címet 
kapott intézménynek lesz a vezetője 
1986. május 1. napjával. Amikor az in
tézmény bentlakásos otthon funkcióját is 
ellátja, a kezdeti időkben egy héten át ott 
aludt az idősekkel, hogy együtt szokták 
az új környezetet.
Vöröskeresztes munkája mellett tagja a 
tanács szociális bizottságának, szervezi 
az Öregek Napja rendezvényeket, a vér
adást.
Munkájáért kiemelkedő kitüntetést nem, 
de annál több ragaszkodást és szeretetet 
kapott az idősektől, illetve szakmai felet
teseitől. A megyei szakfelügyelet írásos 
elismerésben részesítette 1986-ban, ami
kor Alsóbélatelepen a megyei üdülőben ő 
vezette június 4-15 között az idősek nyá
ri táborát.
Betegsége miatt 1992. július 31. napjával 
nyugdíjba megy, ekkor köszönt el tőle 
Sántha László, a Dunántúli Napló helyi 
tudósítója "A pécsváradi öregek jó tündé
re" című cikkében.
Több mint 20 évig állt az idősgondozás 
szolgálatában, így méltán írhatta a tudósí
tó, hogy " rengeteg szeretetet vitt a mun
kájába, bearanyozta vele a fáradt szíve
ket, lelkeket."
Szívpanaszai egyre sűrűsödtek, de amint 
kicsit jobban érezte magát, elvállalta a 
művelődési ház kezdeményezte Nyugdí
jas Klub vezetését 1993. április 23-án. 
Klubvezetői időszaka alatt is többször 
szorult kórházi kezelésre. Legutóbb 
1997. május végén került kórházba, Pécs
re, ahol 1997. június 1-jén meghalt. 
Temetése Pécsváradon volt 1997. június 
6-án. Még nem volt 56 éves!

Dr. Kófiás Mihály krónikája nyomán
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Óvodai hírek
2005. szeptemberétől indítottuk be a Gesz
tenyés Óvodában a bölcsődei csoportot. Je
lenleg 13 kisgyermek jár, 2 gyermek felvé
tele várható a következő időszakban. Gyö
nyörű környezetben, meghitt légkörben ne

velkednek az apróságok Bakóné Savanyó 
Ildikó, Horváth Zsuzsanna és Ladányi 
Jánosné segítségével. 2 éves kortól vesszük 
fel azokat a gyermekeket, ahol az édesanya 
dolgozik, vagy GYES mellett nappali rend
szerű képzésben vesz részt.
Baba-mama játszóház működik hetente 
hétfőn és szerdán délelőtt a Gesztenyés 
óvoda alagsori tornatermében.
Január 27-én a Vár utcai óvoda magyar 
tánccsoportja sikerrel szerepelt a Magyar 
Kultúra Napján a művelődési házban, (fel
vételünkön)
Februárban és márciusban továbbképzése
ket tartunk a Gesztenyési úti óvodában 
"Egy személy, egy nyelv mint modell fel
tételei és lehetőségei a német nemzetiségi 
óvodákban" címmel. Az érdeklődő óvoda- 
pedagógusok Hajósról, Bácsalmásról, 
Nemesnádudvarról, Mohácsról, Pellérdről, 
Mágocsról és Harkányból érkeznek. Elő
adóink: Szauer Ágnes a Nemzeti, Etnikai 
Kisebbségi Hivatal német referatúrájának 
vezetője, Tompicsné Cziegler Franciska, 
Müller Mónika, Ute Lambrecht, Heil Hel
mut. Bemutató foglalkozásokat tekinthet
nek meg az érdeklődő óvodapedagógusok a 
NAPRFORGÓ csoportban Krizákné Gungl 
Bernadett és Tóthné Simon Erzsébet irányí
tásával, valamint német tánc-és körjáték 
bemutatókat, melyet Bognár Istvánné taní
totta be a gyerekeknek.
2005. szeptemberétől a Vár utcai óvodában 
is beindítottuk az "Egy személy, egy nyelv" 
modellt, Gungl Adrienn és Breitenbach 
Antalné csoportjában. A modell lényege, 
hogy az egyik óvónéni a nap teljes időtarta
mában minden szituációban csak németül 
szól a gyermekekhez.
Február 23-án tartja a Gesztenyés óvoda, 
24-én pedig a Vár utcai óvoda a farsangi 
bálját a délelőtt folyamán.
Március 26-án - vasárnap - Mágocson lép 
fel a Gesztenyés óvoda német gyermek- 
tánccsoportja.
Április 3-4-5-én lesz az óvodai és bölcsődei 
beiratkozás, plakáton is hirdetjük.

Az óvoda vezetősége

Muzsikás hírek
Az Alapfokú Művészeti Iskola növendékei 
munkával zárták az óévet és munkával kezd
ték az új esztendőt.
Novemberben a megyei zeneiskolák regio
nális találkozójának gáláján Varga Viktor 
trombitás és Pichler Dóra fuvolista növendé
kek szerepeltek. Decemberben Mikulás
hangversenyt, Kis karácsony-koncertet és 
adventi koncerteket adtak. Meglátogatták a 
pécsváradi és zengővárkonyi óvodásokat, al
só iskola diákjait. Két nagy koncertet is ad
tak a művelődési központban: Pécsváradi If
júsági Fúvószenekar koncertezett, majd a 
Karácsonyi hangversennyel zárták a 2005-ös 
esztendőt.
2006 januárja a tanszaki hangversenyek, nö
vendék-koncertek és a vizsgák időszaka, me
lyet minden növendékünk sikeresen teljesí
tett. A feszített munka után a Szülők- 
Nevelők Bálján mulathatott együtt növen
dék, tanár és szülő a Phoenix együttes mu
zsikájára.

Klarinétos találkozó
PÉCSVÁRADON

A Baranya Megyei Zeneiskolák klarinétos 
növendékeinek találkozója lesz február 24- 
én a Pécsváradi Alapfokú Művészeti Iskolá
ban. 11 zeneiskolából 36 műsorszám hang
zik el. A találkozót neves szakmai zsűri érté-

tourinformPÉCSVÁRAD
2006-ban már 8 éves lett irodánk! Lényeges 
változást nem hozott a születésnap: továbbra 
is ellátjuk Pécsvárad illetve a kistérség tu
risztikai képviseletét, a Mecseknádasdon 
újonnan megnyílt információs irodával szo
rosan együttműködve.
Jelenleg folyik az ONTIR -rendszer feltölté
se. Ez egy online turisztika információs 
rendszer (www.itthon.hu), melyre folyama
tosan töltöm fel és frissítem a kistérség ada
tait. Március 15-ig a múzeumok, műemlé
kek, templomok feltöltését írja elő a Magyar 
Turizmus Rt. Hamarosan megkezdődnek a 
turisztikai vásárok és kiállítások országszer
te, illetve külföldön is. A legnagyobb kiállí
táson, Budapesten az Utazás 2006-on, csak
úgy, mint eddig személyesen is képviseljük a 
térséget, de minden jelentősebb kiállítási 
helyszínen ott leszünk kiadványokkal a me
gyei irodával együttműködésben. Ezekre a 
kiállításokra szívesen várjuk a szolgáltatók 
kiadványait, szórólapjait, amennyiben ren
delkeznek ilyesmivel!
Február végére elkészül egy szóróanyagunk, 
melyet kifejezetten iskoláknak, pedagógu
soknak állítottunk össze. Pécsváradi tartózko
dásra, kirándulásra, ifjúsági szálláshelyekre, 
programlehetőségekre hívjuk fel a figyelmü
ket. Ezt a szóróanyagot önerőből fmanszíroz-

keli. Arany, ezüst és bronz oklevelet kapnak 
az arra érdemes növendékek. Iskolánkat két 
növendék: Fischer Kristóf és Szabó Mára 
képviseli. Felkészítő tanáruk Kreszits Mar
git.

Jubileumi hangverseny

A Pécsváradi Ifjúsági Zenekar 2006. március 
11-én, 15 órakor a Pécsváradi Művelődési 
Központ nagytermében tartja 25 éves jubile
umi hangversenyét. Minden volt úttörő ze
nészt és volt ifjúsági zenekari tagot szeretet
tel várunk!
Vendégként fellép a Szászvári Ifjúsági Zene
kar és a Sásdi Koncert Fúvós Zenekar. 
Tisztelettel várunk minden érdeklődőt! A be
lépés díjtalan.
A Pécsváradi Ifjúsági Zenekar

Felvételünkön Merkl Anita hegedül 
a Magyar Kultúra Napján

zuk, mivel pályázati lehetőségeink korláto
zottak. Hasonló szóróanyag összeállítását ter
vezem idősebbek, nyugdíjasok, illetve csalá
dok részére. A Művelődési Központtal közö
sen összeállított rendezvénynaptárt szeret
nénk nyomdai formában is megjelentetni. 
Február 24-én vendégünk lesz a Pécs-Me- 
csekaljai Borút Egyesület, a rendezvényre a 
boros gazdákat és minden érdeklődőt szeretet
tel várunk! Az egyesület munkájáról, a belé
pés előnyeiről, a lehetőségekről hallhatnak az 
érdeklődők tájékoztatást. Még a szezon kez
dete előtt egy találkozóra hívom az idegenfor
galomban érdekelt szolgáltatókat, polgármes
tereket, ahol a tervekről, az összefogásból 
adódó lehetőségekről beszélgetünk. Egy ilyen 
elképzelés többek között: a Szent István Na
pok idejére szeretnék egy programcsomagot 
összeállítani, mellyel a vendégeket nem csak 
idecsalogatnánk, hanem marasztalnánk is 
több napra. Ehhez azonban elengedhetetlen az 
egyes szolgáltatók, szállásadók, vendéglátó
sok, boros gazdák és mások összefogása.
A megszokott szolgáltatásokkal (bérletárusí
tás, utasbiztosítás kötése, képeslapok, aján
déktárgyak árusítása) és magyarországi tu
risztikai kiadványokkal továbbra is szeretet
tel várjuk vendégeinket!

Bősz Patrícia

http://www.itthon.hu
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60 éve történtekre emlékezett a Pécsváradi 
Várbaráti Kör január 23-i emlékestjén: 1944 
karácsonyán vitték el a helyi és környékbeli 
németség fiataljait kényszermunkára a Szov
jetunióba. 1945-1946-ban megkezdődött a 
német lakosság tömeges kitelepítése.
Friesz Péter helyi tanár a Pécsi Tudomány- 
egyetem Bölcsészettudományi Karán írott 
diplomamunkája e tragikus eseményeket 
dolgozta fel helyi források alapján.
A nagy hideg ellenére szépszámú emlékező 
jött el fejet hajtani a Szentháromság téren lé
vő II. világháborús emléktáblához, ahol ke
gyelettel adóztunk az áldozatok emléke előtt. 
Mécsesek és gyertyák világították meg az el
hunytak neveit. Koszorút helyezett el 
Pécsvárad Város Önkormányzata, a Helyi 
Német Kisebbségi Önkormányzat, valamint a 
Pécsváradi Várbaráti Kör.
Zsáli János polgármester beszédéből idéz
zünk részletet édesanyjának, Zsáli Jánosné, 
Müller Katalinnak az akkor 19 éves lánynak 
nemrég előkerült, 1991-végén leírt visszaem

Emléktúra a Zengőn
A Civilek a Zengőért Mozgalom tagjai ismét 
találkoztak a Zengőn. Emlékezni jöttek össze
- a szilveszterihez hasonló rossz időben - a 
hegy védői. A 2004. február 13-án volt az el
ső nagy csata a hegyen, amikor is leállásra 
kényszeritették a lokátor építésének első fá
zisát, saját testükkel akadályozva meg a fák 
kivágását a Zengőn.
Ezúttal Pécsváradról mintegy 50 fő ment fel 
a hegyre, ahol már a korábban érkezett és na
gyon fázó hosszúhetényiek várták őket lobo
gó tűzzel és a termoszokból előkerült mele
gítőkkel. Dr. Györfi Mihály nagy derültség 
közepette "trucker security" feliratú jelmez
ben riogatta az érkezőket. A jelenlévő, közel 
száz főt dr. Herbert tamás köszöntötte. "Mi is 
történt itt két évvel ezelőtt? Felébredt az em
berek egy kis csoportja, majd egyre szélese
dő tömege és kinyilvánította nemtetszését, 
egy a hatalom által bizonyos szempontok 
alapján jónak tartott, de a jövőt romboló terv
vel kapcsolatban. ...Két évvel ezelőtt mer
tünk nem félni, ezért helyesen cselekedtünk."
- mondta többek között a Civilek a Zengőért 
Mozgalom vezetője. Eljöttek ismét Buda
pestről Greenpeace-s barátaink Csáki Roland 
vezetésével, aki féléves kislányát is bemutat
ta a Zengőnek. Itt voltak a Tubest védők kép
viselői is. Nevükben dr. Boros János filozó

Pécsvárad és környékének német kisebbsége 
1944-1948 között

lékezéséből, az 1945. január 19-vel kezdődő 
tragikus eseménysorról:
„Seprű volt a kezemben, jött egy orosz tiszt 
és egy magyar nemzetőr. Azt mondták, 10 
perc alatt készüljek el, 3 napi élelmet készít
sek magamnak. Bácskába megyünk kukori
cát szedni. Az orosz tiszt azonban tudta, 
hogy minket hova visznek, mert a háziakat 
arra kapacitálta, hogy nagyon meleg ruhát is 
csomagoljak. Ezután a Községházára men
tünk, ott vártak a lovas kocsik. Irány Pécs, 
majd Dombóvár, és nyílt vagonban tovább 
Bajára. Ott három napig egy nyílt juhhodály- 
ban voltunk, majd megfagytunk. És tovább 
gyalog Kiskunfélegyházára, ez az út talán 3-4 
napot is tartott. Ez valami gyűjtőhely volt, 
mert itt már az ország más részéről érkezettek 
is vártak ránk. Ezután marhavagonban irány 
Oroszország. A vagonban se élelem, se kály
ha, se tüzelő. A 3 napi élelemből a 3 hét útra 
nem futotta. Folytatódott a szomorú sors. Az 
első naptól az utolsóig. Egy Donyec-meden- 
cei szénbányába kerültünk, ahol napi 8 órát 
kellett dolgozni, állandóan vízben, lyukas ka- 
lucsniban. Munka előtt és után 6 km-t gyalo
golni éhesen, fáradtan a bányába és vissza a 
lágerbe. És ezt 35 hónapig.”
Az emlékezés a Művelődési Ház nagytermé
ben folytatódott, ahol a közel 150 fős hallga
tóság előtt Friesz Péter beszélt kutatásainak 
eredményéről. Elsősorban ő is a helybeli túl
élőkkel készült beszélgetések alapján idézte

fus a Civilek a Mecsekért Mozgalom vezető
jeként kért szót.
A viharos szél ellenére jól esett a beszélge
tés, az emlékezés hetényi barátainkkal. Az 
"őrkunyhónál", azaz az esőbeállónál is lobo
gott a tűz. A hideget és füstöt jobban bírók 
még elfogyasztották a hamuban sült finom
ságokat. A "két szomszédvár" közötti kap
csolat a Zengőért vívott harcban erősödött. 
Hiszen a határhegyen eltöltött kemény napok 
összekovácsolták a csapatokat, barátságok 
szövődtek és a rendszeres találkozások csak 
erősítik e szálakat. Reméljük, hogy a kirán
dulások és találkozások száma csak nő a jö
vőben, és az emlékezések mellett a környezet 
védelme, szeretete még hosszú ideig vonzza 
a hegyre látogatókat. Az ügy iránt elkötele
zettek már is sokat tesznek annak érdekében, 
hogy a természet zavartalan szépsége és gaz
dagsága a jövő nemzedékének is örömet sze
rezzen. A meghirdetett programokon kívül 
sokan mennek fel hétvégeken barátokkal, 
családdal. Viszik fel a szemeteszsákot, ösz- 
szeszedik a sajnos még sokak által eldobott, 
oda nem illő szemetet, "kirándulási hulladé
kot". Lehozzák, vagy jelzik az illetékes ható
ságnak a szemétszállítás szükségszerűségét. 
Elsősorban az itt lakók felelőssége e páratlan 
természeti kincsekben gazdag hegy és kör

fel azokat a borzalmas időket, amelyekre em
lékezni kötelességünk. Dolgozata alapján 
mutatta be a kényszermunkára hurcoltak, 
majd a 60 éve kitelepítettek tragikus sorsfor
dulójának előzményeit, helyi körülményeit, 
az események egyes stádiumait.
Sokan eljöttek a még élők közül, az elhuny
tak és áldozatok hozzátartozói. Jó volt látni a 
sok fiatalt, akiknek ez már "csak történelem". 
Sikerült eredeti dokumentumokat illetve má
solatokat, fényképeket is bemutatni. Többen 
hozzászóltak, kérdeztek. Sokan itt maradtak 
az estet követően még emlékezni, fényképe
ken beazonosítani arcokat. A fiatal kutató, 
Friesz Péter számtalan további információ 
birtokában, újabb személyek meghallgatásá
ra kapott lehetőséget, biztatást a további ku
tatómunkára, az események lehetséges teljes 
feltárására, dokumentálására.
Bízunk abban, hogy egyre több helyi fiatal 
érzi kötelességének, a lakóhelyének és az itt 
élőknek, őseinknek történetét, múltját feldol
gozó munkát, tanulmányok elkészítését. Az 
ehhez hasonló példák felmutatásával és a 
rendelkezésre álló archív anyagokkal kívánja 
segíteni e munkákat a jövőben is a Pécsvára
di Várbaráti Kör.
Ezúton is köszönjük Friesz Péternek az em
lékezetes estet.

D.K.
Fotó: Gállos Orsolya

nyékének megóvása. Az elmúlt évek esemé- 
nyi a kirándulók tömegeit vonzották a Zen- 
gőre, nem mindegy, hogy milyen benyomás
sal távoznak, milyen képet visznek magukkal 
Pécsváradról, Hosszúhetényről és környeze
téről, az itt lakókról.
Továbbra is védjük a Zengőt és környezetét, 
védjük a természetet!
Találkozunk április 29-én, a Peóniatúrán, 
amikor virágoznak a bazsarózsák.

Kép és szöveg: D.K.

Csángó magyarok nyomában

A Pécsváradi Várbaráti Kör június 4. heté
ben (19-25) Gyimesbe kirándul, ahol a 
gyimesi és a szomszédos moldvai falvakat, 
a környék látnivalóit keresik fel. Céljuk a 
térség kulturális, épített és természeti örök
ségeinek megtekintésén túl, az 1000 éves 
határon kívül rekedt maroknyi magyar, a 
csángók megőrzött hagyományaival való 
személyes találkozás, ismerkedés. A na
pokban elkészülő részletes programot a 
Kör tagjainak postázzuk, érdeklődni a 465- 
610-es telefonon lehet, személyesen hét
főnként a Művelődési Központban a Kör 
fogadónapjain.
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Évértékelő
(A PIFÖ 2005 évi tevékenysége)

Ismét lezártunk egy évet, amelyet a 
Pécsváradi Ifjúsági Önkormányzat tevékeny
ségét illetően igen sikeresnek mondhatunk. 
Többek között azért, mert sikerült megújul
nunk mind az általunk szervezett programok, 
mind a design szempontjából.

Több rendszeres programmal szolgálunk, 
melyek között van általunk szervezett és ál
talunk segített program is, ez utóbbi a havon
ta megrendezésre kerülő diszkó, kéthetente 
péntekenként az éjszakai ping-pong (2005- 
ben 19 alkalommal!), amely a mozgáson, 
sportolási lehetőségen kívül egy prevenciós 
program is egyben. A fiataloknak egy kultu
rált éjszakai szórakozási lehetőséget biztosít, 
ahol zsíros kenyérrel és teával várunk min
denkit, akinek pedig nincs kedve pingpon
gozni, az elbeszélgethet a barátaival.

Szintén kéthetente péntekenként, a ping
ponggal egy időben tartja az ifjúsági önkor
mányzat az üléseit, melyek nyilvánosak. 
Mindenkit nagyon sok szeretettel várunk és 
szívesen veszünk minden véleményt és kriti
kát. Az ülések rendszeres résztvevői az ifjú
ság segítő lányok, fiúk, akik egyben a prog
ramok megszervezésében is rengeteget segí
tenek a PIFÖ-nek.

Rendszeres programjaink közé tartozik a 
Teaház, melyet 7 alkalommal rendeztünk 
meg az elmúlt évben. Bizonyos programja
inkkal hidat próbálunk építeni a korcsoport
ok között, hiszen nem csak fiataloknak szól
nak, minden érdeklődőt szeretettel várunk. A 
Teaház egy olyan kulturális program, mely 
nagyon sokrétű és széleskörű. A zenei kon
certektől kezdve az élménybeszámolókon át 
az állatbemutatókig számos előadót láttunk 
már vendégül.

2005 szeptemberétől két új programunk 
indult: az egyik a filmklub, mely alkalmak

Köszönet a Pifö szilveszter támogatóinak:

AA - Dent Kft. Fogászat, Agrover Rt., 
Aranycipó KFT, Bartha Lászlóné, Beck 
Józsefné, Borozó, CBA, COOP KFT., 
EZ+AZ, Italdiszkont, Jován kávézó, Julianus 
kávézó, Maddalena Pizzéria, Mecsek Drog 
KFT., Schenk Ernő, Spani-Vegyi, Szikra 
Diszkont, Pomsár és Adószegi Kft., T -

kor különböző tematikák szerint csokorba 
rendezett filmeket vetítünk kétheti rendsze
rességgel, hétfőnként. Sajnos eddig a vártnál 
kevesebben vettek részt, annak ellenére, 
hogy az ifjúságkutatásban a mozit, mint igé
nyelt szórakozási lehetőséget igen sokan 
megjelölték.

A másik újonnan indult rendezvényünk a 
Filterklub, melynek célja, hogy az amatőr 
könnyűzenei együttesek teret kapjanak, és 
zenéjüket eljuttathassák a közönséghez. Ez a 
rendezvény a PANKKK program keretein 
belül jött létre, és megyei szinten is egyedül
állónak mondható, hisz Pécsváradon kívül 
csupán Pécsett rendeznek ilyen szabású kon
certeket néhány klubban.

Régóta terveztük, hogy egy saját újság- 
szerkesztő gárdánk legyen és végre sikerült: 
a PIFÖ Koktél lelkes alkotói nem a PIFÖ 
tagjai közül kerültek ki, hanem "külsős" se
gítők, akiknek ezúton is köszönjük a munká
jukat! Mindenkit bíztatni szeretnénk, hogy 
keressék ezt a kiadványt, mert azt gondolom, 
a város büszke lehet erre a kiadványra.

Az egyedülálló programok közül az Ifjú
sági Fesztivál mozgatta meg ismét a legtöbb 
embert, mellyel tavaly jubileumot ünnepel
tünk, ez volt az V. Ifjúsági Fesztivál. Mind
két nap színvonalas előadásokat láthattunk 
híres előadók, sztárvendégek közreműködé
sével. Pénteken a Reziszt, a MUST és a Hét
köznapi Csalódások pengette a húrokat, 
szombaton pedig Somló Tamás volt a sztár
vendég, az est további részében pedig a Wery 
Take együttes szórakoztatta a közönséget. Az 
idei évben is sok szeretettel várunk minden
kit a VI. Ifjúsági Fesztiválra.

Szintén sok embert megmozgattunk a ha
gyományos szilveszteri bátyus bállal, me
lyen összesen kb. 300-an vettek részt. A jó
kedvről a Randy zenekar gondoskodott.

HÍREINK
COMP, Vasműszaki bolt, Vendula virágbolt, 
Zeelandia
Természetesen ismét folytatódik az éjszakai 
ping-pong, ám ezentúl új helyszín ad otthont 
az asztalitenisz kedvelőinek! A művelődési 
központ helyett január végétől a Polgármes
teri Hivatal mögötti épületben (volt ebédlő)

A nyári vakáció alatt Füri Ferenc, a Műve
lődési Ház és a PIFÖ együttműködésével egy 
médiatábort szerveztünk a helyi fiataloknak. 
A résztvevők elsajátíthatták a fotózás, illetve 
a média rejtelmeinek sajátosságait, fogásait. 
A fiatalok munkáikat a nagyközönség elé 
tárták egy kiállítás keretein belül a Művelő
dési Házban. Aki kedvet érez, idén nyáron 
kipróbálhatja magát a második táborban!

November 25-én megrendeztük a már 
évek óta elmaradt Katalin bált. Sajnos na
gyon kevés volt a résztvevő, de reméljük, is
mét hagyományt lehet teremteni ennek a ren
dezvénynek.

Az általunk szervezett programokon kívül 
több helyi rendezvényen is részt vettünk se
gítőként, vagy kiállítóként, mint például a 
gesztenyeszüreti vásáron egy PIFÖ standdal. 
Az áprilisi Város Napján sok kicsit és na
gyobbat megmozgattunk a "Találd meg a vá
ros kulcsát!" játékkal, az adventi szombatok 
egyikén pedig játszóházat szerveztünk az if
jaknak.

A hosszú programsoroló után az előttünk 
álló évről is szeretnék pár szót ejteni. Lehe
tőség szerint szeretnénk az eddigi program
jainkat megtartani, továbbá ezen események 
tárát bővíteni. A fiatalokat és egyben szülei
ket is nem csak arra szeretnénk buzdítani, 
hogy vegyenek részt a programjainkon, ha
nem mondják el tanácsaikat, kritikáikat, illet
ve biztosítani szeretnénk a lehetőséget a fia
taloknak, hogy valósítsák meg önmagukat. 
Ha szükségük van egy görkoripályára, vagy 
olyan rendezvényt szeretnének, amire mi 
nem gondoltunk, de ők szívesen megszervez
nék, állunk rendelkezésükre. Ez a lehetőség 
nem csak szórakozás a fiataloknak, hanem 
egyben tanulás is. Megismerik az élet bukta
tóit, vagy egy sikeresen elvégzett munka örö
meit. Megtanulják, hogyan kell szervezni, 
hogyan kell az érdekeiket érvényesíteni, a 
konfliktusokat kezelni.

Segítsünk egymásnak!
Bognár András 

Ifjúsági polgármester

várjuk a sportolni vágyó fiatalokat-idősebbe- 
ket. Az év eleji báli szezon miatt sajnos több 
rendszeres programunk is elmarad, de márci
ustól ismét lesz filter klub (várhatóan márci
us 3-án!) élő koncertekkel, diszkó, rock
klub, miegymás... Folyamatosan üzemel vi
szont a PIFÖ "házi mozija", amely kéthavon
ta újuló témákkal várja a filmklub régi és új 
nézőit!
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Óriási sikert aratott a pécsváradi és környék
beli gobelinkészítők 107 művéből rendezett, 
valóban nagyon szép, igényes kiállítás, me
lyet január 16- február 10. között tekinthettek 
meg. A kíváncsi látogatók nem csak helyből 
és környező településekről érkeztek, de 
Berkesdről, Pécsről és Komlóról is jött egy- 
egy autóbuszos csapat.
A kiállítás megnyitóján is számos vendéget 
köszönthettünk. Koleszár Istvánná meghatott 
megnyitóbeszéde után, minden kiállítót, va
lamint a képeket kitűnő érzékkel elhelyező

Gobelincsodák
Bada Lászlót is egy szál rózsával köszöntöt
tük. A kiállítás kiagyalóját és főszervezőjét, 
Gungl Jánosnét, Marikát és Ilonka nénit tar
ka csokor illette. Marikának ezúton is kö
szönjük a remek ötletet, Ilonka néninek a lel
kes közreműködést.
A látogatók közül sokan jelezték: ők maguk 
vagy ismerősük is készít gobelineket -igy 
már biztos, hogy lesz a kiállításnak folytatá
sa. A most összegyűlt anyagra viszont egy 
újabb megmutatkozási lehetőség vár, ugyan
is a különleges kiállítás híre messze eljutott: 
meghívást kaptunk Pécsre, a Civil Közössé
gek Házába, melyet a tavaszi-nyári felújítás 
után szeptemberben a pécsváradi gobelin-ki
állítással avatnak!
A megnyitó városunk bemutatkozására is le
hetőséget ad: zeneiskolásaink muzsikálnak, 
kórusunk énekel, pécsváradi borokat és ter
mékeket kóstoltatunk stb. Ezt a lehetőséget is

azoknak köszönhetjük, akik a szabadidejüket 
ilyen csodák létrehozására áldozzák. Álljon 
itt az alkotók névsora, köszönjük munkáju
kat, kívánunk szenvedélyükhöz sok szabad 
órát, jó szemet, látványos mintákat és jó 
egészséget!
Árkosi Andomé, Bárácz Zsuzsanna, Borsós 
Sándomé, Fischer Dóra, Fischer Kristóf, 
Friedrich Antalné, Friedszám Edit, Dr. Fried- 
szám Rita, Gungl Jánosné, Dr. Hudvágner 
András, Jagados Diána, Jagados Dominika, 
Kaiser Józsefné, Keller Istvánná, Moschnitz- 
ka Zsuzsanna, Őry Dénesné, Panta Emőke, 
Papanek Jenő(f),Pongráczné Boris Gyöngyi, 
Várkonyi Antal (t), Véghmann Herta -vala
mennyien pécsváradiak; Balázs Bálintné és 
Perlaki Lászlóné - Szilágy; Borbély Ilona - 
Lovászhetény; Nagyné Gungl Mária - Pécs; 
Ördög Béláné és Töttös Sándor - 
Zengővárkony

Kulturális ajánlat
Februári programsoroló

• 4-én, pénteken 15 órától Bemutatko
zik a Mecsek Borút Közhasznú Egyesü
let - az egyesület nyújtotta lehetőségek
ről, a belépés feltételeiről tart tájékozta
tót Hetényi János elnökségi tag, Sarkadi 
Eszter és dr. Szabó Géza külső szakér
tők. Tisztelettel várjuk a borosgazdákat!
• 28-án, kedden 18 órakor Lakossági Fó
rum, melyen Zsáli János polgármester 
értékeli az eltelt időszakot, illetve várja 
kérdéseiket

Márciusi programsoroló

• 4-én, szombaton Sakkverseny
• 6-án, hétfőn a Pécsváradi Várbaráti 
Kör közgyűlése
• 7-én, kedden 14 órától Mozgáskorláto
zottak Egyesülete fogadónapja, majd 
klubnapja
• 10-én, pénteken PIFÖ Filterklub- fel
lép: Must (Pécsvárad) és Lecsó (Pécs), 
utána Rockklub
• 11-én, szombaton 15 óra a 25 éves If
júsági Fúvószenekar jubileumi koncertje
• 14-én, kedden 16 órakor Nyugdíjasok 
Körzeti Egyesülete klubnapja - nőnapi 
mulatság
• 16-án, csütörtökön 9-12 óráig Mozgás- 
korlátozottak Egyesülete fogadónapja
• 21-én, kedden 9 óra Filharmónia: "Ze
nés utazás"- Előadók: Failoni Donatella 
-zongora és Oszter Alexandra - próza
• 25-én, szombaton a Magyarországi

Német Ének-, Zene-és Tánckarok Szö
vetsége gyűlése
• 28-án, kedden Budai Bábszínház: Bá
tor sün c. előadása, majd színpadjárás és 
Cs. Szabó István -Füzesi Zsuzsa: Soma 
c. meseregényének dedikálása
• 28-án, kedden 16 órakor a Nyugdíja
sok Körzeti Egyesülete és a Baranya 
Megyei Népfőiskola közös előadássoro
zata: "Mozgásszervi betegségek"

TANFOLYAMOK

Nyelvtanfolyamok helyben!

ANGOL-NÉMET-OLASZ 50 órás 
nyelvtanfolyamokat indítottunk, több tu
dásszinten február 15-tól!
Jelentkezéseket még elfogadunk a mű
velődési központban.
Szintfelmérés előzetes egyeztetéssel, 
óradíj: 450 Ft/ 45 perc 

Ügyeskedjünk!

Barkácskörbe hívjuk az alkotni, kézi
munkázni szerető felnőtteket havi egy 
alkalommal. Helyi és környékbeli szak
emberek irányításával készítenénk kü
lönböző tárgyakat, melyek egy részét az 
Áldott Advent idején, a jótékonysági vá
sár keretében értékesítenénk. Egy-egy 
foglalkozáson való részvétel 200-300 
forintba kerülne. Első összejövetel: már
cius 2. csütörtök, 18 óra. Várjuk ötleteit, 
javaslatait!

Színházjáró buszok

• 2006. március 4-én, szombaton 14 óra
kor, a Pécsi Nemzeti Színház J. Strauss: 
A denevér c. nagyoperettjére. Az elő
adás 15 órakor kezdődik. A belépő és az 
útiköltség díja 2500 Ft/fő.
• 2006. március 14-én, szerdán 18 óra
kor, a Pécsi Harmadik Színház És 
Rómeó és Júlia c. darabjára. Szereplők: 
Nagy-Kálóczy Eszter és Rudolf Péter. 
Az előadás 19 órakor kezdődik. (Más
nap munkaszüneti nap.) A belépő és az 
útiköltség díja
2500 Ft/fő.
• 2006. április 2-án, vasárnap 9 órakor a 
budapesti Madách Színház Webber: Az 
operaház fantomja c. musicalére. Rész
letekről érdeklődjön a Tourinform irodá
ban (466-278) vagy a Maddaléna Piz- 
zériában (466-552)!

Tüdőszűrés a Művelődési 
Központban

Időpontok:

Február:
27. Hétfő 9-12
28. Kedd 9-12

Március:
1. Szerda 9-12
2. Csütörtök 12-15
3. Péntek 9-12
6. Hétfő 9 -12
7. Kedd 9-12
8. Szerda 12-15
9. Csütörtök 9-12
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SPORTESEMÉNYEK
Sakk

Hetedik alkalommal rendezték Pécsváradon 
az Aranycipó-kupa megyei sakk utánpótlás 
versenyt. A Művelődési Ház nagytermében 
több mint félszáz versenyző - köztük több 
mint tíz pécsváradi - ült asztalhoz. Öt kor
csoportban zajlottak a küzdelmek, a helyiek 
az ötödikben értek el jó eredményeket. 
Helyezettek. V. korcsoport. Fiúk: 1. Böröcz 
István, 2. Cseh Péter, 4. Rein Viktor. 
Lányok: 1. Györkő Tímea, 3. Weintraut Ri
ta, 4. Weintraut Mária.
A csapatversenyben továbbra is az előkelő 
negyedik helyen áll az együttes, ráadásul a 
nehezebb ellenfelekkel már játszottak, tehát 
még jobb helyezésben is lehet reménykedni.

Labdarúgás

Pécsvárad adott otthont az V. Krivicz Gyula 
megyei teremlabdarúgó torna döntőjének. A 
házigazdák a könnyebb csoportba kerültek

ahol a Harkány és a Boda együttese volt az 
ellenfél. A másik ágon a címvédő Bogád, a 
Sellye és a Szigetvár küzdött a továbbjutá
sért. Sajnos az első mérkőzésen több figyel
metlenség miatt vereséget szenvedtek a fiúk 
és hiába hengereltek a második mérkőzésen 
a Harkány ellen, ahol 7-0 arányban diadal
maskodtak, csak a harmadik helyért léphet
tek pályára. A bronzmérkőzésen a Sellye 
volt az ellenfél. Hiába vezettünk kétszer is a 
találkozón, a vendégek kétszer is egyenlíte
ni tudtak és így hétméteresek döntöttek. Az 
első három lövő egyik csapatban sem hibá
zott, azonban a Adorján a negyedik lövőnk 
a kapusba rúgta a hetest. Mivel a sellyeiek 
ezt követően sem tudtak hibázni, megsze
rezték a bronzérmet. A kupát pedig ismét a 
Bogád hódította el, miután a döntőben le
győzte a Bodát.

Eredmények.
A csoport:
Pécsvárad - Boda 2-3

Harkány - Boda 2-3
Pécsvárad - Harkány 7-0

B csoport:
Bogád - Szigetvár 2-2
Bogád - Sellye 2-2
Szigetvár - Sellye 0-0 büntetőkkel: 1-3

Az ötödik helyért:
Szigetvár - Harkány 9-7

A harmadik helyért:
Pécsvárad - Sellye 2-2 büntetőkéi: 3-4

Döntő:
Bogád - Boda 5-0

A megyei I-es labdarúgócsapatunknál a té
len változás történt a keretben. Hárman tá
voztak az együttesből, Nagy, Keszler és 
Kajtár Pogányba igazolt míg egy védő érke
zett. Schmidtet a Kozármislenytől szerezték 
meg.

Friesz Péter

Védett növény lett a hóvirág!
A hóvirág sajnos 
nálunk nem tarto
zott a védett növé
nyek közé. Szed
ték is tömegesen 
évtizedek óta. En
nek hatására leg
több helyen eltűnt 
vagy erősen meg
gyérült.
A virágjától meg
fosztott növénynek 
nem állt módjában 
tovább terjedni!

Nőnap közeledtével nem árt, ha tudjuk, 
hogy e kedves tavaszi virágunk tömeges 
lelőhelyei (ahol az autós túrizmusnak 
köszönhetően százak gyűjtötték, 
csupálták ki gyökerestül, vitték piacra) 
végveszélybe kerültek! Ezért is volt 
szükség sürgős intézkedésre.
2005. szeptember elsejétől KvVM ren
delet alapján a hóvirág (Galanthus 
nivalis) is felkerült a védett növényfajok 
listájára.
Az idei tavaszon először alkalmazandó 
új jogszabály sokaknak jelenti azt, hogy 
egy kedves szokással megint szegényeb

bek lettünk. Az igazság ennek az ellen
kezője: csakígy lehetünk gazdagabbak 
azzal a jóleső érzéssel, hogy unokáink
nak is megadathat a tavaszt a hóvirággal 
köszönteni. Igaz, hogy nem a vázákban, 
hanem a csodálatos tavaszi erdőn, hábo- 
ríthatatlanul, igazi életterében. A Duna- 
Dráva Nemzeti Park Igazgatósága tiszte
lettel kér minden természetjárót, hogy 
támogassa a jogszabály érvényre juttatá
sát, a hóvirág hatékony megőrzését.

Pécsváradi
Hírmondó

A virágos, gondozott Pécsváradért
A megkezdett virágosítási akciók saj
nos kevés sikerrel jártak, de bízunk 
benne, hogy ez nem szegte a város 
gondozottságáért tenni akarók kedvét. 
2006-ban is folytatjuk a munkát.
A város 150 db virágládát vásárol, 
melyhez virágföldet és palántákat is 
beszerez. Várjuk azok jelentkezését, 
akik vállalják, hogy ezeket a viráglá
dákat beültetik, közterületre fordítva 
(utcára nyíló ablakokba, erkélykorlát
ra, kerítésre stb.) elhelyezik és locsol
ják, gondozzák. Várjuk továbbá azok 
jelentkezését, akik a város által vásá
rolt virágokat közterületre kiültetnék, 
azok gondozását, locsolását tartósan

vállalnák. Ennek nagyszerű példáját 
láthattuk tavaly a Kossuth téren a volt 
vízmű-épület helyén, vagy a Pentagon
ház mellett - ezúton is köszönjük a la
kók munkáját! Köszönjük azoknak is, 
akik gondot fordítanak saját portájuk, 
a házuk előtti terület tizstaságára, 
ápoltságára, ablakaik, erkélyeik virá
gaira, mert ilyen pécsváradiak szeren
csére sokan vannak.

Jelentkezni lehet a művelődési köz
pontban március 31-ig. A ládákat, il
letve a virágpalántákat várhatóan ápri
lis végén lehet majd átvenni. Várjuk 
jelentkezésüket és javaslataikat!

A Pécsváradi Önkormányzat 
havilapja
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