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30 éves jubileumát ünnepelte a Pécsváradi Zeneiskola

Zsáli János polgármester köszönti Apaceller József zeneiskola igazgatót

1976-ban önállósodott a Pécsváradi Zene
iskola, mai nevén Alapfokú Művészeti Isko
la. A jubileum megünneplésére Apaceller Jó
zsef igazgató vezetésével nemcsak az okta
tók, jelenlegi növendékek készültek, hanem 
egy koncert idejére visszatértek az egykori 
diákok is.

November 17-én délután a zeneiskola 
épülete előtt felavatták Várhelyi György 
szobrászművész Lant c. szobrát. Zsáli János 
polgármester köszöntője után Szabó László 
szobrász méltatta a szobrot. Apaceller Jó
zsef, megköszönte az alkotónak és párjának, 
Valikénak a müvet, majd a művésszel közö
sen leleplezték. Rövid vendéglátás után a 
rendezvény a művelődési házban folytató
dott, ahol a legtehetségesebb, legszorgalma
sabb diákok hangversenyét hallgathatta vé
gig a szépszámú közönség. Az ünnep kiváló 
alkalmat adott, hogy bemutassák az ebben az 
évben elkészült CD-t, melyen a zeneiskola 
növendékei muzsikálnak. Apaceller József 
megköszönte azoknak a cégeknek, intézmé
nyeknek, amelyek támogatták a lemez meg
jelenését, és képviselőiknek tiszteletpéldá
nyokat nyújtott át.

Beszéde után (melyet a lapban közrea- 
dunkjGombár Gabi, az est műsorvezetője 
megadta a lehetőséget azoknak, akik az ün
nep alkalmából köszönteni szerették volna az 
Alapfokú Művészeti Iskolát. Bognár 
Gyöngyvér, a művelődési központ vezetője, 
erre az alkalomra személyes és egyben hiva

talos ajándékot hozott. Kérésére Csizmadia 
László grafikus alkotta meg a zeneiskolának 
szánt lógót, melyet az igazgatónő oklevél for
májában nyújtott át Apaceller Józsefnek. 
Pecze István a Magyar Zene- és Művészeti is
kolák Szövetségének alelnöke, a Szekszárdi 
Zeneiskola igazgatója díszoklevelet adott át 
és gratulált az ünnepeknek. Több megyei ze
neiskola vezetője is megjelent, hogy köszönt
se a jubiláló intézményt. A Hausmannstátten-

JÁfdott 6éfcés Karácsonyt és (Boldog Új Évet (jvánun^ 
minden kedves oCvasónkjta^

ből érkezett Horst Bauer, az általános és zene
iskola igazgatója és Johann Lendl, képviselő 
karmesteri pálcát és kottatartót adtak át. Zsáli 
János, emlékplakettel köszönte meg az intéz
mény és vezetője több évtizedes munkáját. 
Az ajándékok sorát a Német Kisebbségi Ön- 
kormányzat meglepetése zárta. A terem sötét
be borult, majd Tóth Györgyi és Baumann 
Mihályné tűzijátékkal dekorált, hatalmas tor
tát hozott be, melyet a koncert után a szerep
lők és vendégek jóízűen elfogyasztottak. Az 
estet a hausmanstatteni zenekar jó kedélyű 
koncertje folytatta, majd az Alapfokú Művé
szeti Iskola néptáncosainak műsora zárta le.

A megemlékezés másnap a régi növendé
kek hangversenyével folytatódott, majd is
mét a hausmanstatteni zenekar műsora kö
vetkezett, végül a szünet után a Pécsváradi 
Ifjúsági Fúvószenekar ez évi zárókoncertje 
zárta le a rendezvényt.

Apaceller József beszédében nemcsak az 
intézmény történetére tért ki, hanem az okta
tók és növendékeik áldozatos munkájára is. 
Azok, akik ezen a két napon részt vettek a 
rendezvényeken, személyesen győződhettek 
meg róla, hogy kitartó munkával milyen si
kereket lehet elérni. Ezúton is gratulálunk az 
intézmény dolgozóinak, minden jelenlegi és 
egykori növendéknek, további hosszú, tartal
mas jövőt kívánva.

folytatás a 6. oldalon!

Wass Albert: Karácsonyi versek 11. 
(részlet)

Elindul újra a mese!
Fényt porzik gyémánt szekere! 
Minden csillag egy kereke! 
Ezeregy angyal száll vele!
Jön, emberek, jön, jön az égből 
Isten szekerén a mese!

Karácsony készül, emberek! 
Szépek és tiszták legyetek! 
Súroljátok föl telketek, 
csillogtassátok kedvetek, 
legyetek újra gyermekek 
hogy emberek lehessetek!
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Önkormányzati hírek
Jegyzőkönyv

Pécsvárad Város Képviselő-testületének 
2006. november 27-én tartott üléséről.
Zsáli János polgármester köszöntette a jelen
lévőket. Megállapította, hogy a képviselő- 
testület valamennyi tagja jelen van, az ülés 
határozatképes. A kiküldött meghívónak 
megfelelően javaslatot tett az ülés napirend
jére, melyet a képviselő-testület vita nélkül 
elfogadott.
Napirend előtt Zsáli János polgármester kö
szönetét mondott az 1956-os pécsváradi ün
nepségek valamennyi részvevőjének, szerve
zőjének a végzett munkáért, melynek révén 
méltó módon sikerült megünnepelni a forra
dalmat.

Napirend:
1. ) Az önkormányzat 2007. évi költségve

tési koncepciója
2. ) A víz- és csatornadíjról szóló rendelet

módosítása
3. ) A folyékony hulladék kezeléséről szóló

rendelet módosítása
4. ) Helytörténeti gyűjteménnyel kapcsola

tos döntés
5. ) A térítési díjakról szóló rendelet módo

sítása
6. ) A szociális rendelet módosítása
7. ) A hulladékszállítás díjával kapcsolatos

tárgyalások
8. ) Mentőállomás létesítése
9. ) Folyószámla hitel felvétele
10. ) Cserkész világtalálkozón való részvétel

támogatása
11. ) Arany János tehetséggondozó prog

ramban való részvétel támogatása

1.) napirend
A polgármestert a 2007 évi költségvetési 
koncepcióval kapcsolatban elmondta, hogy a 
jelenlegi ismeretek szerint az írásban kikül
dött anyagban szereplő támogatásokkal lehet 
számolni. Elmondta, hogy az oktatási norma
tíva egyértelműen a kevesebb pedagógus, 
több gyermek elv irányába mutat.
Kakas Sándor képviselő a személyi költsé
gek 60 %-os arányát tartotta magasnak, meg
kérdezte, mit lehetne tenni. Zsáli János vála
szában rámutatott, hogy a 2004. évi, ezzel 
kapcsolatos intézkedések meghozták gyü
mölcsüket, e téren a feladatok ellátásának 
csökkentése nélkül véleménye szerint nincs 
mit tenni.
Baumann Mihály képviselő javasolta, hogy 
tekintsék át az önkormányzat intézményei
nek lehetséges energiaracionalizálási lehető
ségeit.
A képviselő-testület egyhangú szavazással 
az alábbi határozatot hozta:
A képviselő-testület az önkormányzat 2007. 
évi koncepcióját az előterjesztésnek megfe

lelő tartalommal elfogadja. Felkéri a Pénz
ügyi, Gazdasági és Műszaki bizottságot, 
hogy energia racionalizálási javaslatait 2007. 
január 15-ig tegye meg.
2., napirend
A polgármester elmondta, hogy november 
27-én volt a tulajdonos önkormányzatok 
gyűlése, melyen a Pécsváradi Víziközmü Kft 
víz és csatornadíj emelésre vonatkozó javas
latát elfogadták. A képviselők részére ki lett 
küldve az az anyag, amely bemutatja a Kft. 
működését. Dr. Bíró Ferenc képviselő java
solta, hogy 7,5 %-os, az infláció mértékével 
azonos emelés történjen. A képviselő-testület 
8 igen szavazattal és négy nem szavazattal az 
alábbi határozatot hozta: A képviselő-testület 
nem ért egyet a vízdíj 7,5 %-os emelésével. 
Zsáli János polgármester szavazásra bocsá
totta az eredeti, 10%-os emelést tartalmazó 
javaslatot. A képviselő-testület 9 igen szava
zattal és 3 nem szavazattal az alábbi határo
zatot hozta:A képviselő-testület egyetért a 
vízdíj 10 %-os emelésével.
A képviselő-testület egyhangú szavazással 
az alábbi rendeletet alkotta: 
az önkormányzati tulajdonú viziközmüből 
szolgáltatott ivóvízért fizetendő díjról és a 
csatornadíjról
(szövege e jegyzőkönyv melléklete)
3., napirend
A polgármester a kiküldött anyagnak megfe
lelően javaslatot tett a települési folyékony 
hulladékkal kapcsolatosa közszolgáltatásról 
szóló rendelet módosítására.
A képviselő-testület egyhangú szavazással 
elfogadta.
4., napirend
Gállos Orsolya képviselő a kiküldött anyag
nak megfelelően javaslatot tett helytörténeti 
múzeum alapítására, illetve a Művelődési 
Központ Alapító okiratának ez irányú módo
sítására.
A testület egyhangú határozata:
Pécsvárad Város Képviselő-testülete a 
"Fülep Lajos" Városi Művelődési Központ, 
Szabadtéri Színház, Könyvtár és Sportcsar
nok módosított és kiegészített alapító okira
tát a tartalommal jóváhagyja. Felkéri a jegy
zőt, hogy az 1. pont alatti módosított és ki
egészített alapító okiratot a törzskönyvi nyil
vántartás vezető szervnek küldje meg.
5., napirend
Zsáli János polgármester a kiküldött anyag
nak megfelelően javaslatot tett a a személyes 
gondoskodás körébe tartozó szociális ellátá
sokról, azok igénybevételéről, a fizetendő té
rítési díjakról szóló 11/2001. (XII. 1.) számú 
rendelet módosítására.
A képviselő-testület egyhangú szavazással 
elfogadta.

6., napirend
Zsáli János polgármester a kiküldött anyag
nak megfelelően tett javaslatot a szociális 
rendelet módosítására. A képviselő-testület 
egyhangú szavazással elfogadta.
7., napirend
A polgármester a kiküldött anyagnak megfe
lelően javaslatot tett a települési folyékony 
hulladékkal kapcsolatosa közszolgáltatásról 
szóló rendelet módosítására.
A képviselő-testület egyhangú szavazással 
elfogadta.
8., napirend
Zsáli János polgármester tájékoztatta a testü
letet, hogy egy régi pécsváradi ismerős ré
vén, aki Pannonhalmán települési képviselő, 
megkeresés érkezett a két település kapcso
latfelvételének tárgyában. Javasolta, hogy a 
kapcsolatfelvétel kezdő lépéseit tegye meg a 
testület.
A képviselő-testület egyhangú szavazással 
elkéri a polgármestert, hogy a Pannonhalma 
településsel felveendő partneri kapcsolatok 
tárgyában kezdjen tárgyalásokat.
9., napirend
Zsáli János polgármester emlékeztette a kép
viselőket, hogy a Pécsváradon létesitendő 
mentőállomással kapcsolatban már régóta 
folynak a tárgyalások az országos mentőszol
gálattal. A legutóbbi megbeszélés szerint 50 
%-ban az önkormányzat, 50 %-ban az 
OMSZ állja az építés mintegy 60 millió Ft-ra 
rúgó költségeit.
A terület előkészítéséhez több döntésre is 
szükség van. A tervezett épités területének 
egy részén a Baranya Megyei Önkormányzat 
használati joga van bejegyezve a II. Béla Kö
zépiskola átadására kötött megállapodás 
alapján. Mivel az itt lévő épületeket már nem 
használják, kezdeményezzük ennek meg
szüntetését. A szomszédos telekből szüksé
ges egy rész megvásárlása, a tulajdonos ezt 2 
millió Ft-ért adná el. Végül az így kialakult 
telkek összevonására lesz szükség. Javasolta, 
hogy a szükséges lépéseket tegye meg a tes
tület.
A képviselő-testület egyhangú döntéssel az 
alábbi határozatokat hozta:
A képviselő-testület kezdeményezi a II. Béla 
Középiskola átadásáról szóló megállapodás 
módosítását a Baranya Megyei Önkormány
zatnál. Javasolja, hogy a Baranya Megyei 
Önkormányzat a pécsváradi 902 és 906/2 
hrsz-ú ingatlanok használati jogáról, mivel 
azok tényleges használatára az II. Béla Kö
zépiskola működése során nem került sor. A 
testület kezdeményezi továbbá, hogy a 
pécsváradi 907 hrsz-ú ingatlanon fennálló 
használati jogot a tényleges használatnak 
megfelelő mértékre szűkítse.
A képviselő-testület megvásárol a pécsváradi 
906/1 hrsz-ú ingatlan területéből 599 m2-t, 2 
millió Ft vételárért.
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A képviselő-testület kezdeményezi a tulajdo
nában álló alábbi ingatlanok összevonását: 
902, 903/3, 903/4, 906/2 és 907 hrsz. E terü
letekkel vonja össze továbbá a 87/2006. 
(XI.27.) számú határozattal megvásárolt te
rületrészt.
10.,napirend
Zsáli János polgármester tájékoztatta a testü
letet, hogy a régebb óta fennálló folyószám
lahitel meghosszabbítása szükséges, mert an
nak határideje lejárt.
A képviselő-testület egyhangú döntéssel az 
alábbi határozatot hozta:
A képviselő-testület úgy dönt, hogy egy éven 
belüli időtartamra 10 millió , azaz Tízmillió 
forint folyószámla hitelt vesz igénybe 2006. 
november 29. napjától kezdődően.
A képviselő-testület a hitel felvételét és visz- 
szafizetését az éves költségvetésébe beter
vezte és azt jóváhagyta.
A hitel felvételével megbízott felelős sze
mély : Zsáli János polgármester 
11.) napirend
Zsáli János ismertette Györkő Tímea 
pécsváradi lakos támogatási kérelmét a 2007. 
július 27-től augusztus 8-ig tartandó Cser
kész Világtalálkozó való részvételének támo

gatásával kapcsolatban. Javasolta a támoga
tás megadását.
A képviselő-testület egyhangú döntéssel az 
alábbi határozatot hozta:
A képviselő-testület 200.000.- Ft-tal támo
gatja Györkő Tímea pécsváradi lakos Cser
kész Világtalálkozón való részvételét.
12.,napirend
Zsáli János javasolta, hogy az önkormányzat 
támogassa két pécsváradi gyermek Arany Já
nos tehetséggondozó programban való rész
vételét.
A képviselő-testület egyhangú döntéssel az 
alábbi határozatokat hozta:
Pécsvárad város képviselő-testülete benyújt
ja pályázatát a Hátrányos helyzetű tanulók 
Arany János Tehetséggondozó programjában 
való részvételre.
Támogatja, hogy Baumholczer Marcella 
nyolcadik osztályos tanuló (anyja neve: Sze
derkényi Veronika) Pécsvárad település kép
viseletében részt vegyen a Hátrányos helyze
tű tanulók Arany János Tehetséggondozó 
programjában.
Az önkormányzat vállalja, hogy az általa de
legált diák számára a programban való rész
vétel idejére (maximum 5 tanévre, tanéven
ként 10 hónapra) havi 5.000.- Ft szociális tá

mogatást nyújt, ennek fedezetét a település 
költségvetésében biztosítja.

Pécsvárad város képviselő-testülete benyújt
ja pályázatát a Hátrányos helyzetű tanulók 
Arany János Tehetséggondozó programjában 
való részvételre.
Támogatja, hogy Baumholczer Veronika 
nyolcadik osztályos tanuló (anyja neve: Sze
derkényi Veronika) Pécsvárad település kép
viseletében részt vegyen a Hátrányos helyze
tű tanulók Arany János Tehetséggondozó 
programjában.
Az önkormányzat vállalja, hogy az általa de
legált diák számára a programban való rész
vétel idejére (maximum 5 tanévre, tanéven
ként 10 hónapra) havi 5.000.- Ft szociális tá
mogatást nyújt, ennek fedezetét a település 
költségvetésében biztosítja.
Felkéri a polgármestert, hogy mindkettő 
esetben a pályázatot a határozattal együtt ha
táridőre az Arany János Programirodának 
küldje meg.
Egyéb kérdés, hozzászólás nem volt, a pol
gármester az ülést berekesztette.
K.m.f.

Zsáli János polgármester 
Dr. Fenyvesi János jegyző

Terjedelmi okokból a rendeletből csak a közgyógyellátásra vonatkozó részeket közöljük
PÉCSVÁRAD VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

8/2006. (XII. 1.) RENDELETE
az önkormányzat pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásairól

Közgyógyellátás

22. § (2)

(1) Közgyógyellátási igazolványra való jo
gosultság méltányosságból annak a sze
mélynek állapítható meg, aki szociálisan 
rászorult és az Szt. 49. § (2) bekezdésé
ben meghatározott - közgyógyellátási 
igazolványra felírható-gyógyszeröltsége 
olyan magas, hogy azt létfenntartása ve
szélyeztetése nélkül nem képes viselni.

Szociálisan rászorultnak kell tekinteni 
azokat a személyeket, akik a következő
feltételeknek megfelelnek:
a.) azt a családban élő személyt, ahol az 
egy főre jutó havi jövedelem a sajátjogú 
öregségi nyugdíjminimum 150%-át, 
egyedül élő esetén a 200%-át nem halad
ja meg, továbbá olyan tartós betegségben 
szenved, melynek folyamatos havi - köz
gyógyellátásra felírható - gyógyszerkölt

sége meghaladja az egy főre jutó jövede
lem 10%-át,
b. ) akinek a havi rendszeres - közgyó
gyellátásra felírható - gyógyszer, illetve 
gyógyászati segédeszköz költsége meg
haladja családban élők esetén az egy fő
re jutó havi jövedelem 30%-át, feltéve, 
hogy e jövedelem nem haladja meg az 
öregségi nyugdíjminimum 200%-át,
c. ) aki egyedül él és havi rendszeres - 
közgyógyellátásra felírható -gyógyszer 
illetve gyógyászati segédeszköz költsége 
meghaladja havi jövedelmének 20%-át, 
feltéve, hogy e jövedelem nem haladja 
meg az öregségi nyugdíjminimum 
240%-át.

PÉCSVÁRAD VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
7/2006. (XII.l.) RENDELETE

a személyes gondoskodás körébe tartozó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről, 
a fizetendő térítési díjakról szóló 11/2001. (XII. 1.) számú rendelet módosításáról

1. §. Pécsvárad város képviselő-testülete a 
személyes gondoskodás körébe tartozó szo
ciális ellátásokról, azok igénybevételéről, a 
fizetendő térítési díjakról szóló 11/2002. 
(XII.l.) rendelete melléklete helyébe e ren
delet melléklete lép.

2. §. E rendelet 2007. január 1-jén lép hatály
ba. Kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

1.) A gyermekétkeztetési térítési díj napi 
összege (ÁFA nélkül)
Intézmény Térítési díj (Ft) ÁFÁ-val

Óvodai tízórai 64
Óvodai ebéd 175 210
Óvodai uzsonna 39 47
Általános iskolai napközi 339 407
Általános iskolai ebéd 233,30 280

2.) Gyermekétkeztetésnek nem minősülő
élelmezés napi térítési díja

Térítési díj (Ft) ÁFÁ-val és rezsivel
Ebéd 233.30 460

3.) Idősek Otthona 
ÁFÁ-val

Napi 1.666, Havi 49.980
Személyi térítési díjpótlék (napi) 1.000 
Egyszeri hozzájárulás összege:
- egyszemélyes elhelyezés esetén 1,400,000
- kétszemélyes elhelyezés esetén 2,800,000 
Apartmanban történt elhelyezés esetén:
Napi 1,666
Havi 49.980

4. ) Idősek Klubja
Térítési díj ÁFÁ-val
Reggeli 183.30 220
Ebéd 233.30 460
Vacsora 216.60 260

5. ) Házi segítségnyújtás óradija 
Óradíj 572.- Ft
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Önkormányzati hírek Idősek napja 2006

PÉCSVÁRAD VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
5/2006.(XII.l.) RENDELETE

az önkormányzati tulajdonú víziközműböl szolgáltatott ivóvízért 
fizetendő díjról és a csatornadíjról

l-§
(1) A Képviselő-testület a Pécsváradi 
Víziközmü Kft (továbbiakban: Szolgáltató) 
által üzemeltetett önkormányzati tulajdonú 
víziközműből szolgáltatott ivóvízért fize
tendő díjat (továbbiakban: vízdíj) az alábbi
ak szerint állapítja meg:

a) lakossági fogyasztók: 220 Ft/m3.
b) nem lakossági fogyasztók: 295 Ft/m3

(2) A rendelkezésre állási díj a vízdíj 
esetében fogyasztási helyenként 200.- Ft/hó.
(3) Csatornadíj:

a) lakossági fogyasztók: 160 Ft/m3.
b) nem lakossági fogyasztók: 180 Ft/m3

(4) A rendelkezésre állási díj a csatornadíj 
esetében fogyasztási helyenként 100.- Ft/hó.
(5) A díjak az általános forgalmi adót nem 
tartalmazzák.
(6) Az (1) bekezdésben megállapított vízdíj a 
38/1995.(IV.15.) Korm. sz. rendeletben 
meghatározott vízmérők (2. §. (13) bek. a) és 
c) pont) alapján történő számlázás költségeit 
is tartalmazza.
(7) Nem kell vízdíjat fizetni a közműhálóza
ton lévő tűzcsapról a tűzoltáshoz felhasznált 
vízért.

2. §.
Az 1. §. (l)-(3) bekezdésében megállapított 
vízdíjat a Szolgáltatónak a lakossági 
fogyasztók esetében olyan mértékben kell 
csökkentenie, amilyen mértékű támogatást a 
vízdíj mérséklése céljából kap.

3. §•
(1) A fogyasztó által fizetendő vízdíj alapja a 
szolgáltatási ponton felszerelt vízmérővel 
mért ivóvízmennyiség, ennek hiányában az e 
rendelet melléklete szerinti átalánnyal kell 
meghatározni.
(2) A Szolgáltató a számlázáshoz szükséges 
leolvasást díjtalanul végzi.

4. §.
Az e rendeletben meghatározott díjak 
beszedését a szolgáltatást nyújtó:
- a nem lakossági fogyasztóknál a mérők 
leolvasásán alapuló havonta történő szám
lázással, illetve mérés hiányában havi 
átalánydíj megállapításával,
- a lakossági fogyasztóknál a havonkénti 
fizetési lehetőség biztosítása mellett 
negyedévenkénti számlázással
végzi.

5. §•
(1) E rendelet 2007. január 1-jén lép hatály
ba. A rendelet hatályba lépésével egyidejű
leg
az önkormányzati tulajdonú víziközműből 
szolgáltatott ivóvízért fizetendő díjról 
szóló 11/2005. (XII. 15.) rendelet hatályát 
veszti.
(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gon
doskodik.

Ruppert Katalin és Kari József 
66. házassági évfordulójukat ünnepelték

Az elmúlt évekhez hasonlóan novemberben 
köszöntötte a település legidősebb polgára
it. Az ünnepségen részt vett Zsáli János pol
gármester, Toller Lászlóné, a Baranya Me
gyei Nyugdíjas Képviselet alelnöke, Ancsin 
Pálné, a Magyar Vöröskereszt Komlói Szer
vezetének titkára, Apaceller József és Tóth 
Györgyi, önkormányzati képviselők. Kö
szöntőt mondott dr. Hutvágner Rozália ön- 
kormányzati képviselő, a Szociális Bizott
ság elnöke, háziorvos.
A műsorban először az Alapfokú Művésze
ti Iskola néptáncos növendékei léptek fel, 
Katonáné Gunszt Andrea vezetésével, majd 
Dálnoki Ferencné szavalata következett. A 
Pécsváradi Nyugdíjas Egyesület Német Kó
rusának énekét Keller János kísérte har
monikán, majd Vogl Jakabné mondott ver
set. Végül Bárdi János előbb egy orosz nép
dallal és egy Szervánszky operett részlettel 
köszöntötte az időskorúakat.
Az esten köszöntötték a legidősebbeket és a 
5O.vagy annál több házassági évfordulóso
kat. (mellékeljük a legszebb kort megértek 
felsorolását)

Legidősebb Pécsváradiak
91 éves: Nagy Darcsi Györgyné 1915. 01-02. 

Tóth Józsefné Meghalt

Az 5/2006.(XII.l.) számú rendelet melléklete

Lakó-, üdülőingatlanok vízfogyasztásának figyelembe vehető átalánymennyiségei

92 éves:
Bita László
Mezei Simonná

Kováts Lajosné 
Gállos Ferencné 
Balog Józsefné

1915. 02. 07. 
1914. 07.26. 
1914.12.07. 
1914. 12. 17. 
1914. 12.15.

1. beépített ingatlanok (telkek)
1.1 udvari csappal 40 1/fo/nap
1.2 épületen belüli, de lakáson kívüli közös vízcsappal 60 1/fo/nap
1.3 mint 1.2, de lakáson kívüli közös vízöblítéses WC-vel 75 l/fö/nap
1.4 épületen belüli, lakásokon belüli vízcsappal 65 1/fő/nap
1.5 mint 1.4., de épületen belüli, lakáson kívüli közös vízöblítéses WC-vel 80 l/fö/nap
1.6 épületen belüli, lakásokon belüli vízcsappal és vízöblítéses WC-vel 95 1/fő/nap
1.7 épületeken belüli, lakásokon belüli vízcsapokkal, vízöblítéses WC-vel, 

lagyományos fűtésű (fúrdőhengeres) fürdőszobával
120 1/fő/nap

1.8 mint 1.7, de hagyományos fűtésű helyett egyedi, éjszakai áramfelvételes 
vízmelegítővel

150 1/fő/nap

1.9 mint 1.8, de központi melegvízellátással, illetőleg nsm korlátozott fűtésű 
egyedi vízmelegítővel

180 1/fő/nap

2. házikert locsolás
az ingatlan beépítetlen területe, de legfeljebb az ingatlan terület 50%- 
ának alapulvételével

1 l/m2/nap

3. gépkocsimosás (tömlővel) 400 1/szgk/hó
4. állatállomány itatása számos állatonként 40 1/db/nap
5. közkifolyókon fogyasztott víz átalánymennyisége 150 m-es körzetben 

akók száma szerint
30 1/fo/nap

6. a személyi tulajdonban álló - vállalkozáson kívüli - nyaralók, üdülők, 
házikertek esetében az 1-3. pontokban megállapított átalánymennyiségek 
alapján évente összesen öt hónapra (május-szeptember hónapokra) kell az 
ivóvíz- és csatornadíját felszámítani

Kerti Gézáné (elköltözött)
93 éves: Steindl Ferencné
94 éves: Speigl Józsefné
95 éves: Szabó Máténé
96 éves: Kuppi Erzsébet
97 éves: Link Mártonné

1913. 06.26. 
1912.05. 19. 
1911.06. 26. 
1910. 11. 17. 
1909. 11.06.

2006-ban HÁZASSÁGI
ÉVFORDULÓSOK
50. Bayer Antal és Hering Anna

Wittembart Ferenc és Bánusz Magdolna 
Dittrich Ede és Sasvári Katalin 
Hauck Nándor és Szorg Rozália 
Fullér Pál és Kollár Mária

55. Maróti István és Körmöndi Gizella 
Kungl János és Bayer Mária 
Kőberling József és Habuczky Éva

60. Szabó János és Kis Hosszú Erzsébet.
62. Feil János és Kölbl Ilona
66. Kari József és Ruppert Katalin
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dr. Hutvagner Rozália önkormányzati kép
viselő, a Szociális Bizottság elnöke beszé
de

Kedves Ünnepeltek, Kedves Ünneplők!

Megtisztelő érzéssel fogadtam a felkérést, 
hogy a mai napon köszöntsem és megem
lékezzem az idősekről.
Ahogy azon gondolkodtam, mit is mond
hatnék ma itt, a szó jelentése forgott a gon
dolataimban. Vajon ki is az idős? Hiszen 
ismerünk mindnyájan fiatalon öregeket, 
öregen fiatalokat.

Az életünk itt a földön elkezdődik vala
mikor és tart valamerre. Eközben a Sors 
barázdát ró az arcokra, belevési történése
it a lelkekbe. Az út, amelyen járunk, bele
égeti tapasztalatait, érleli lelkünk gyümöl
cseit. Hajlik a hát és sajog a derék, rogy- 
gyan a térd, kopik az emlékezet. A felet
tünk őrködő Mindenható egyes esetekben 
jóságos óvással könnyítve elveheti gon- 
dolkodtató-gondjainkat, hogy a ránk kirótt 
nehézségeket könnyebben viselhessük. 
Megadhatja azt, hogy a testi fájdalmakat 
kevésbé érezzük. Gyakran kiszolgáltatott
ságnak éljük meg korlátáinkat, úgy érez
zük, talán útban vagyunk...

Pedig milyen sokszor csak a bennünk 
kialakult rossz reflex lehet ennek az oka, 
és talán nem is vesszük észre, hogy kör
nyezetünk igen is figyel ránk, számít a 
hosszú évek alatt felhalmozott tapasztala
tainkra, félszemmel ugyan, de vissza-visz- 
sza pislogva jelzik felénk: - Hogyan is

Idősek napja 2006
kellene ezt-, vagy azt tenni helyesen, meg
oldani a megoldhatatlannak látszó, eseten
ként nagy türelmet igénylő problémá
kat?... Hiszen ki tudna nagyobb türelem
mel és kitartó-gondoskodással foglalkozni 
az unokák, dédunokák mindennapi kis- 
nagy ügyeivel, gondjaival, és

ki lehetne megértőbb társ, mint a nagy
szülők, dédnagyszülők?...

Nagy próbája ez a kor a szeretetnek. 
Próbatétel az idősnek,és próbatétel a körü
lötte élő, róla gondoskodó fiatalabbnak 
egyaránt. A minket féltőn szerető Isten így 
tanít bennünket a legfontosabb dologra,a 
szeretetre .Az egészségét,testi gyengeségét 
viselő ember tanít a szenvedés elviselésé
re,elesettségén keresztül a gondoskodás
ra,ezáltal a jövő generációt okítja a szere- 
tet-kifejezés formáira.

Az öregség nem egyszerre jön. Nem
csak fájdalom, szenvedés, és hanyatlás, 
hanem öröm és építkezés is egyben. Azt 
mondjuk sokszor, hogy nem tudjuk meg
tenni ezt, vagy azt. Az az érdekes felfede
zés, hogy nem is szükséges megtenni ezt 
vagy azt. Sokszor azt gondoljuk,nem is va
gyunk fontosak a világ számára, de ha jól 
megnézzük,az sem fontos a mi számunkra. 
Ez a kor kezdete lehet egészen másfajta 
fontosságok és jelentőségek felfedezésé
nek.

A termékeny élet előfeltétele, hogy az 
öregedő elfogadja egész életét,múltját és

jövőjét. Tudjon igent mondani öregségére, 
a megtapasztalt régi örömökre és gondok
ra, testi-lelki nehézségeire. Tudjon hálát 
adni a még mindig kapott, talán csekély
nek tűnő jókért. Az aggódó tekintetekért,a 
segítséget nyújtó kezekért,a biztonságos 
otthonért,a helyért,ahol mindennapi gon
doskodást kap, ahol avatott kezek,gondos
kodó lelkek veszik körül és segítenek át a 
napi nehézségeken. Ez a kor a korlátái el
lenére olyan bölcsességeket őriz, ami ha
gyaték a mögötte élőknek. Gondoljuk csak 
el, mennyi tapasztalat, élmény, esemény 
halmozódott fel bennünk, aminek haszná
lata, felidézése megkönnyíti az életet, újra
élve sok kellemes érzéssel tölt el bennün
ket.

A költő sorai jutnak eszembe: "Tavaszo- 
dik, s régi tavaszok a szívembe visszajár
nak, s fáradtan is köszönni kell, köszönni 
kell a napsugárnak....

Habos felhők fejem felett vitorlásán fe
szülve szállnak, üzekedő játékait köszö
nöm életem útjának."

A földi élet mindnyájunk számára átme
neti otthon . A szeretet Ura hív bennünket 
ezen a zarándokúton. Küldjük tehát egy
másnak a szeretet fénysugarait, könnyebbé 
téve mindannyiunk részére ezt az utat.

Ennek a szeretetnek jegyében köszön
tőm Önöket, kedves mai és leendő Idősek!

Hagyomány...
A hagyományra hivatkozunk a régmúlt törté
nelem soha le nem írt, mégis tudni vélt ese
ményei kapcsán, de hagyományosnak mond
juk korunk időnkint ismétlődő eseményeit is. 
E kétféle hagyomány ötvöződik a novembe
ri, Réka-vári túrákban.
Idén 18. alkalommal gyalogoltunk el a Réka- 
vár omladozó falai közé, s ez már egy hagyo
mányos túrának mondható. A várban minden 
alkalommal megemlékezünk Skóciai szent 
Margitról, aki a régmúlt hagyományai szerint 
e helyen született. így kapcsolódik hát ese
tünkben a hagyomány kétféle értelmezése. 
Az említett szent Margit Skóciában volt ki
rályné 1070-től haláláig, 1093-ig, mint III. 
Malkolm király felesége, de magyar vér is 
folyt ereiben. Édesanyja az árpádházi dinasz
tia, sőt, egyesek szerint egyenesen szent Ist
ván királyunk leánya volt. Margitunk Skóci
ába a kultúra, az Isten- és emberszeretet szel
lemét és gyakorlatát vitte magával. Magyar
ságát haláláig úgy tudta megtartani, hogy a

skótok - ismervén származását - mégis saját 
vérükként tekintettek rá. Kultusza második 
hazájában máig él, ismerik, tisztelik, itthon 
pedig alig tud róla valaki.
Skóciai szent Margitra büszkék lehetünk, 
mint a magyarra, aki helyt állt idegen földön, 
s öregbítette nemzetünk nevét, hírét. Szeret
nénk, ha minél többen hallanának róla, meg
ismernék, velünk együtt tisztelnék. E célt 
szolgálja többek között az évente megrende
zett Skóciai szt. Margit Emléktúra.
Az idei Emléktúra jól sikerült. November 
18.-án szép, hellyel-közzel napos, kellemes 
őszi időben 182 túrázó indult Pécsváradról a 
hegynek felfelé. A lőtér, majd az egykori Bü- 
dös-kút mellett elhaladva a néhány éve újra 
kihelyezett Antal-képhez értünk. A zöld+jel
zésről a Dóri-útra tértünk, felkerestük a 
2001-ben épült "Szép Ilonka" kilátót, mely
hez sajnos nem vezet jelzett út, a legújabb ki
adású turista-térképen sincs feltüntetve, így a 
túrázók legnagyobb része most élvezhette ró
la először a szép kilátást. A túra legnehezebb 
része következett: egy alig-ösvényen leeresz
kedni a Rák-patak völgyébe, s onnan a

helyenkint sáros, szederindás, meredek, 
zöld+ úton felkapaszkodni a Vadász-lakhoz. 
A megérdemelt pihenő után a Langehöhe ge- 
rincútja túránk célpontjáig, a Réka-várig kel
lemes sétaútnak tűnt. A vár maradványai kö
zött a pécsi 10-es cserkészcsapat egy Örse, és 
egy kedves hölgycsapat, a pécsváradi kama
rakórus tagjai vártak bennünket. Meghallgat
tunk egy ismertetést Skóciai szt. Margitról, s 
azután jött a túra meglepetése: előbb a cser
készek, majd a kamarakórus adott elő egy- 
egy szép éneket a vár e neves szülöttéről. 
Kellemes hangulatban ballagtunk le Mecs- 
eknádasdra, s utazott ki-ki saját otthonába. 
Ha az útközben csatlakozó két biciklistát, a 8 
cserkészt és a kórus 15 tagját is hozzászámít
juk, összesen 207-en voltunk a túrán. A pé
csieken, pécsváradiakon kívül bonyhádi, 
szekszárdi, paksi résztvevői voltak e szép tú
rának. Bajáról egy külön busszal érkeztek 
közel ötvenen, s a kisdorogi általános iskolát 
is képviselte néhány gyerek a tanárnőjük ve
zetésével. Biztosan nem bánták meg!

Viszont látásra 2007 november 17.-én!
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30 éves jubileumát ünnepelte 
a Pécsváradi Zeneiskola

folytatás az 1. oldalról!

Apaceller József igazgató beszéde

Tisztelt Hölgyeim és Uraim,
kedves vendégeink!

Visszatekintésemet az elmúlt 30 évről egy 
kicsit korábbról kell kezdenem. Pécsváradon 
a szervezett zeneoktatás 1968-ban kezdődött 
el egy zongoratanfolyammal, melyet Kígyós 
Sándor, a Művelődési Ház igazgatója szerve
zett. Ennek vezetésére Nékám Paula nyugdí
jas zongoratanárt kérte fel. A képzés 17 nö
vendékkel indult, mely a következő évben 
40, majd 60 főre emelkedett.
1970-ben elkezdődött a fúvós hangszerek 
oktatása, ennek következtében emelkedett a 
növendék- és tanárlétszám.
A tanfolyami oktatás keretei szűknek bizo
nyultak, ezért 1972 és 1976 között a komlói 
zeneiskola tagozataként folyt a gyerekek ze
nei képzése.
1976 mérföldkő volt a pécsváradi zeneoktak- 
tás történetében. Mint önálló intézmény bi
zonyítania kellett létjogosultságát és azt, 
hogy erre az oktatási formára szükség és 
igény van a Pécsváradon és a környező tele
pülésen élők részéről. Az önállóvá válás fő 
támogatója dr. Várnai Ferenc szaktanácsadó 
és dr. Kófiás Mihály akkori pécsváradi VB 
titkár volt. Az önálló intézmény első igazga
tója Nékám Paula lett. 8 tanárral és 130 tanu
lóval kezdték meg a munkát.
Paulette néni nyugdíjba vonulása után dr. 
Kardos Józsefné vette át az iskola irányítását. 
1977-ben a község vezetőinek támogatásá

Adományok Straub Péter javára
Straub Péter pécsváradi fiatalember súlyos 
beteg. Gyógykezelése nagy összegekbe kerül, 
melyet a család képtelen kifizetni. Segítsé
gükre nem csak a pécsváradiak fogtak össze, 
de még Kiilsheimben, Pécsvárad németor
szági testvérvárosában is gyűjtöttek az embe
rek. Az alábbiakban olvashatják a Külsheim- 
ben november elején megjelent újságcikket: 
Peter Straub ist ein junger Mann, dér in 
Pécsvárad lebt, Külsheims
ungarischer Partnerstadt. Peter Straub nahm 
auch schon am
Schüleraustausch dér Schulen in Pécsvárad 
und Külsheim teil. Er ist an 
Knochenkrebs erkrankt und wird momentán 
intensiv behandelt. So war er 
Ende August zűr Stammzel-lenbehandlung 
in Kiew (Ukraine), muss wegen 
Bluttransfusionen noch mehrmals nach Kiew 
und hat wahrend dér ein Jahr

val, kevés anyagi ráfordítással, a tervezéstől 
a kivitelezésig szinte társadalmi munkával 
alakult át és lett az egykori pékség a zeneis
kola otthona. Akkor alakult meg Ágota Zol
tán vezetésével a reneszánsz együttes, és az 
ifjú zenebarát klub. Nagy Viktor rézfúvós ta
nár hozta létre az úttörő fúvószenekart. Fe
lejthetetlen élményt jelentettek a megyei fú
vóstalálkozók és a Dombay-tavi zeneei tábo
rok.
1980-ban dr. Kardos Józsefné nyugdíjba 
ment. Utódja Tóth Gézáné lett, aki 12 évig 
vezette az intézményt. Tovább folyt a színvo
nalas munka. A gyereklétszám 150 fő körül 
stabilizálódott. Új színfoltot jelentett a jól 
működő gyermekkórus. Erre az időszakra 
esett a mecseknádasi tagozat létrehozása és a 
németországi Niederstetten zeneiskolájával 
való kapcsolatfelvétel.
Az ÖNO-val való társbérlet miatt állandó te
remhiánnyal küszködtünk és zavartuk egy
más munkáját. Új lehetőséget adott és még 
hatékonyabb szakmai munkát tett lehetővé, 
mikor 1993-ban birtokba vehettük jelenlegi 
épületünket, melyben egy 80 főt befogadó 
hangversenyterem is van. Intézményünkbe 
nagyrészt átlagos zenei képességű gyerekek 
járnak. Az elmúlt 30 évben voltak azonban 
kiemelkedően tehetséges és szorgalmas nö
vendékeink, akik tovább folytatták zenei ta
nulmányaikat és olyan is van, aki a zeneisko
la tanára lett. Az elmúlt 14 évben nagy hang
súlyt fektettünk a különböző kamaracsopor
tok létrehozására.
Növendékeink szívesen vesznek részt a vo
nós, fafúvós, rézfúvós kamaregyütttesek 
munkájában, és sokan aktív tagjai a közel 50

dauemden Behandlung strenge Diát zu hal
tén. Die Behandlung kostet 
5000000 Forint, das sind etwa 18800 Euro, 
die Familie des jungen Mannes 
hat dafiir einen Kredit aufgenommen.
Peter Straub wird in seiner Heimatstadt 
Unterstützung zuteil, so kamen 
durch Spenden und Benefiz-konzerte in 
Pécsvárad bisher zirka 8000 Euro 
zusammen. Das Schicksal des 21jáhrigen 
wurde auch in Külsheim bekannt.
Viele spendeten, einige initiierten Aktionén,
speziell auch am GroBen
Markt dieses Jahres. Bürgermeister Günther
Kuhn empfing am Montag einige
derer, die sich für diese Sache engagiert
habén. Er meinte, es sei eine
tolle Geschichte, dass so durch allé Aktionén
und Spenden in Külsheim
etwa 5000 Euro zusammen gekommen seien.

fős Ifjúsági Fúvószenekarnak és a néptánc- 
csoportnak.

Kedves jelenlévők!
Mondhatjuk, hogy a Zeneiskola a város kul
turális életének egyik meghatározó intézmé
nyévé vált az elmúlt 30 évben. Munkánk 
eredményességének egyik fontos fokmérője, 
hogy növendékeink jól szerepelnek a megyei 
és országos találkozókon, versenyeken, helyi 
rendezvényeken. Szoros kapcsolatunk van a 
helyi és megyei oktatási és kulturális intéz
ményekkel. Sikerrel rendezzük egy évtizede 
a megyei és országos ifjúsági fúvóstalálko
zókat. Koncertjeink közül kiemelkednek az 
adventi és karácsonyi hangversenyek. Szer
vező munkánk eredménye, hogy a helyi ok
tatási intézményeken kívül Mecseknádasd, 
Véménd, Geresdlak tanulói is részesei a Fil
harmónia Ifjúsági hangversenyeinek. Szak
mai és baráti kapcsolataink a niederstetteni, 
hausmannstatteni zeneiskolával kölcsönösen 
előnyösek.
Úgy gondolom, hogy a Pécsváradi Alapfokú 
Művészeti Iskola betölti azt a szerepet a vá
ros zenei és kulturális életében, ami egy ilyen 
intézménytől elvárható.

Tisztelt Hölgyeim és Uraim,
kedves Barátaim!
Megköszönöm valamennyiük, elsősorban az 
Önkormányzat erkölcsi és anyagi támogatá
sát. Arra kérem Önöket, hogy kísérjék figye
lemmel és segítség munkánkat, hogy a zene
tanulás lehetősége gyermekeink számára to
vábbra is elérhető legyen. Bízom abban, 
hogy még sok jubileumot él meg a Pécsvára
di Alapfokú Művészeti Iskola, mindannyi
unk örömére!
Köszönöm megtisztelő figyelmüket!

Apaceller József 
igazgató

Dabei sei es egál, ob
Kleinbetráge eingegan-gen seien oder Fir- 
men und Gaststátten mit 
Phantasie zu Spenden aufgerufen hátten. Er 
sage allén "Herzlichen Dank".
Das Geld werde in den náchsten Tagén weit- 
er gegeben und kömmé ohne 
irgendwelche Abzüge dér Behandlung von 
Peter Straub zugute.
Auch Kurt Segner, Mitglied des Bun-
destages, dankte für diese
ehrenamtliche Unterstützung. Es sei gut,
dass eine ganze Stadt helfe
dórt, wo dér Staat nicht greife. Die allerlet-
zten Spenden wurden direkt
vor Őrt übergeben.
Straub Péter egy fiatalember, aki 
Pécsváradon, Külsheim magyar testvérváro
sában él. Már járt Külsheimben is, az iskolák 
között cserekapcsolat alkalmából.
Csontrákja van, intenzív kezelés alatt áll.

folytatás a következő oldalon!
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folytatás a 6. oldalról!

Augusztus végén Kijevben átesett egy sejt
kezelésen, de vértranszfuzió miatt még több
ször kell Kijevbe utaznia és az egy évig zaj
ló kezelés alatt szigorú diétát kell tartania. A 
kezelés 5 000 000 forintba kerül, ez körül

PIFÖ választás 2006
A november 11-i, napsütéses-szeles 
szombaton lezajlott Pécsváradon a ne
gyedik települési ifjúsági önkormány
zati választás. A településen minden 15 
és 30 év közötti fiatal választó és vá
lasztható. A szavazatokat 8-19 óra kö
zött lehetett leadni a Fülep Lajos Váro
si Művelődési Központban, ahol végül 
81 fiatal járult a szavazóumához. Az in
duló tizenegy ifjúsági képviselő és egy 
ifjúsági polgármester jelölt közül egy 
polgármester és kilenc képviselő került 
az új testületbe.
A Pécsváradi Ifjúsági Önkormányzat 
önkormányzati elven, demokratikus mó
don működő szervezet. Célja a helyi fia
talok érdekképviselete, valamint vállal
ja, hogy közvetíti a város képviselő tes
tületé felé a helyi fiatalok véleményét,

belül 18 800 euro. A fiatalember családja 
ehhez hitelt vett fel. Straub Pétert a szülővá
rosában is rengetegen támogatják, így ado
mányokból, jótékonysági koncertek bevéte
léből összegyűlt eddig körülbelül 8000 euro. 
A 21 éves fiatalember sorsa Külsheimben is 
ismertté vált. Sokan adományoztak pénzt,

Munkában a szavazatszámláló bizottság

javaslatait, igényeit, közreműködik a vá
ros hagyományainak ápolásában, továb
bá aktív szerepet vállal Pécsvárad közé
letében.

Az választás eredményhirdetésekor je
len volt dr. Fenyvesi János Pécsvárad 
Város Jegyzője, valamint Bognár And
rás leköszönő ifjúsági polgármester üd
vözölte a megválasztott képviselőket.

Az új testület tagjai a következők:
Gál Krisztián, ifjúsági polgármester;

néhányan adománygyűjtő akciókat kezdemé
nyeztek, például speciálisan az ez évi nagy 
vásáron. Günther Kuhn polgármester úr fo
gadta azokat, akik ebben az ügyben segítet
tek. Azt mondta, fantasztikus dolog, hogy 
Külsheimben különböző akciókból és ado
mányokból sikerült 5000 eurot összegyűjte
ni. Mindegy, hiogy kisebb vagy nagyobb 
pénzösszegekről van szó vagy cégek, étter
mek fantáziadús adományozásra szólító ak
cióiról. A polgármester úr mindenkinek 
megköszönte a segítséget.
A pénzt a napokban átutalják és a teljes ösz- 
szeget Straub Péter gyógykezelésére fordít
ják. Kurt Segner, a német parlament tagja 
szintén köszönetét fejezte ki a tiszteletre
méltó támogatásért. Mint mondta, jó dolog, 
ha egy egész város segít, amikor az állam 
nem képes. A legutolsó adományok közvet
lenül a helyszínen kerültek átadásra.

Külsheim egész lakossága erőt kíván Péter
nek, hogy a betegséget le tudja győzni és 
mielőbb egy gondoktól, probémáktól men
tes új életet kezdhessen!

(cikket Bősz Patrícia fordította le)

Mi is kitartást, erőt és mielőbbi egészséget 
kívánunk Péternek!

Weintraut Mária,
Weintraut Rita,
László Miklós,
Ferencz Rita,
Jagados Diána,
Varga Vivien,
Györkő Tímea,
Lányi Zoltán
Hauk Mátyás

Eredményes munkát kívánunk!

B.L.
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A Kodolányi János 
Általános Iskola hírei

Felső tagozat hírei:

Az őszi papírgyűjtés eredményeképpen 
43 500 Ft került kiosztásra a felsős osz
tályok között. A legszorgalmasabb osz
tálynak az 5.b bizonyult, ahol az egy fő
re jutó átlag kereken 100 kg volt. Gratu
lálunk.

A Janus Pannonius Gimnázium által 
meghirdetett megyei matematika verse
nyen 9 tanuló képviselte iskolánkat, kö
zülük 6 tanulót meghívtak az ünnepélyes 
eredményhirdetésre. Eredmények:
6. évfolyam: Kungl Nóra VI. hely
7. évfolyam: Moschnitzka Ádám 
III.hely
Dicséretben részesültek:
Brand Petra(ó.b)
Hock Tamás(ó.a)
Májusi András(ó.b)
Pongrácz Edina(8.b)
Tanáraik: Molnár Józsefné, Türk Ilona, 
Poller György.

A Leöwey Klára Gimnázium minden 
évben megrendezi német nyelvi verse
nyét. Az idén két tanulónk ért el nagyon 
szép eredményt, és egyben felvételt 
nyertek a gimnáziumba is.
Gál Tamás a III. helyen végzett, Gál Ág
nes a X. helyet szerezte meg. Mindket
ten a 8. b osztály tanulói, tanáruk Wág- 
ner Jánosné.

December 6-án iskolánk magyar szakos 
tanárai minden felsős évfolyamon házi 
helyesírási versenyt hirdettek meg, ame
lyen több mint 60 tanuló vett részt. A 
munkákat most javítják és értékelik a 
kollegák. Eredményhirdetés még a téli 
szünet előtti utolsó tanítási napok egyi
kén lesz. A házi verseny célja a legjobb 
helyesírók kiválasztása, akik majd a me
gyei versenyen képviselik iskolánkat.

Az immár hagyományosan megrende
zésre kerülő sakkversenyt az idei évben 
is a városi sakk szakosztály szervezte. A 
versenyt díjakkal támogatták: Andrics 
Márk, Lantos Levente és iskolánk. A 
verseny tisztaságára Lantos Márk ver

senybíró ügyelt.
Eredmények a felső tagozaton:
1. Hock Tamás
2. Imhoff Gábor
3. Moschnitzka Ádám

Az alsó tagozat hírei

Az őszi papírgyűjtésért, az alsó tagozat 
36.800.- Ft-ot kapott, melyet a gyűjtés 
arányában osztottuk szét az osztályok
ban.

November 2. felében, az első osztályok
ban nyílt órában vehettek részt a tanulók 
szülei, - ezzel is segítve az otthoni tanu
lás lehetséges módjait.

November 24-én az idén is sakk - verse
nyen mérhették össze tudásukat az alsó 
tagozat tanulói. Minden évfolyam (ösz- 
szesen 15 fő tanulóval) képviseltette ma
gát a versenyen. A nemes küzdelem 
győztesei: I .Rückert András 4.b, II. 
Stang Károly 2.b, III. Poller András 3.b 
Teljesítményükhöz gratulálunk és kö
szönjük, hogy ismét megszervezték kis
diákjainknak ezt az immár hagyomány- 
nyá vált nemes vetélkedést.

November végén három első osztályos 
tanulóval elvégeztettük a képességet 
vizsgáló okfeltáró "Difer" vizsgálatot, - 
ezzel is segítve tanulási nehézségeiken. 
(Szakálosné Panta Dóra és Vértes Lász
lóné tanítók)

December 6-án reggel minden alsós kis
diák izgatottan várta a Mikulást. A gye
rekek nevében szeretnénk megköszönni 
a fáradhatatlan Télapónak és két talpra
esett segítőjének a hangulatos, kedves 
Mikulás - délelőttöt.
December 7-én Figura Ede előadómű
vész volt vendégünk, aki két teljesen új 
műsorral kedveskedett tanulóinknak. A 
zenés, verses előadásnak gyakran a gye
rekek is aktív szereplőivé válhattak, 
amit ők nagyon élveztek.

Időközben a rajz szakkör tagjai és az 
osztályok ügyes rajzosai a kora őszi idő

járás ellenére mesés téli világot álmod
tak a rajzpapírra, melyek szépségében az 
iskola belső bejáratánál és az alsó folyo
són gyönyörködtünk nap, mint nap. A 
napközis kollégák a napközis termeket 
és az ablakokat öltöztették leheletfinom 
téli papírcsodákba. A rajzszakkörösök 
Wagnemé Rozmer Anikó és Vértes Lász
lóné karácsonyi képeslapokat készített. 
Köszönjük mindannyiunk lelkes munká
ját.

December 18-án karácsonyi vásárt tar
tunk a Művelődési Házban. Szeretnénk 
megköszönni a sok ötletes apróbb - na
gyobb tárgyat, melyek az ötletekből ki 
nem fogyó szorgos anyukák és nagyik 
ügyességét dicséri. Köszönjük! 
December a mindenkori 4. évfolyam ko
moly erőpróbája, hiszen ők készítik a 
karácsonyi műsort évek óta, fiatalabb is
kolatársaik részére. Idén sincs ez más
képp. Göblné Németh Piroska és Gungl 
Lászlóné osztályfőnökök Mártusz 
Antalné segítségével álmodták meg az 
idei műsort és tanították be a népes gye
rekseregnek. Türelmes munkájukat és a 
gyerekek erőfeszítését köszönjük. 
December 19-én este a tanulók szülei
nek és a kollégágnak adják elő, 20-án az 
Idősek Otthonának lakóit örvendeztetik 
meg egy kis ajándék kíséretében, még az 
utolsó tanítási nap reggelén, december 
20-án az alsó tagozat diákjainak, peda
gógusainak adják elő karácsonyi műso
rukat.

December 20-án gyerekeink még egy 
ünnepekre hangoló kedves ajándékot 
kapnak a Zeneiskola növendékeitől, 
akik a délelőtt befejezéseként kis kará
csonyi hangversennyel örvendeztetnek 
meg bennünket.
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A Kodolányi János Általános Iskola hírei

Az „Áldott advent" rendezvénysorozatában a téli ünnepkört mutatták be az általános iskolások

A Pécsi Székesegyházi Plébánia hitokta
tói munkaközössége 
Árpád-házi Szt. Erzsébet születésének 
800. évfordulója alkalmából 
rajzpályázatot hirdetett meg.

November hónapban a városi véradó na
pon hagyományainkhoz híven 18. élet
évüket betöltött tanulóink nagy számban 
vettek részt.
Pék szakmunkás tanulóink visszatérő 

vendégei a hagyományőrző versenyek
nek és táboroknak. Csóti Erika szaktanár 
irányításával évek óta szép sikereket ér
nek el, ami az idén is folytattak a Buda
pesten megrendezett hagyományőrző 
versenyen 5. helyezést értek el, tovább 
öregbítve iskolánk hírnevét.
November hónapban minden osztály

ban szülői értekezletet és fogadóórát tar
tottunk, s újraválasztottuk az iskolai 
SZMK-t. Nagy örömünkre egyre több 
szülő vesz részt a szülői értekezleteken, 
segítve ezzel az iskola és az osztályfő
nök nevelő munkáját.
Az iskolai diákönkormányzat egyre aktí
vabb. Az egészséges életmód jegyében 
november 17-én Füstmentes napot szer
veztek, s november 20-án pedig Ne 
gyújts rá napot. Ezen a napon kettétört 
cigarettáért almát kaphattak a tanulók. 
Mindkét rendezvények sikere volt a diá
kok körében. Több ilyet tervezünk még 
a tanév során.
November 30-án a szakiskolai nyílt nap 
rendezvénye zajlott, december 7-én pe

A pályázatra közel 400 alkotás érkezett. 
Köztük iskolánk 22 tanulójáé is.
A zsűri döntése alapján három tanulónk 
díjazott lett, többek munkáját pedig kiál

A II. Béla Középiskola hírei
dig a középiskolai (gimnázium és szak- 
középiskola). Mindkét napon tájékozta
tót hallgathattak meg az iskolánk iránt 
érdeklődő tanulók és szülők az iskolá
ban folyó képzésekről. Lehetőségük 
nyílt megismerni iskolánk szaktantermi 
rendszerét, rész vehettek óralátogatáson. 
Megtekinthették az iskoláról készült be
mutató filmet, számítástechnika szak- 
tantermeket, s valamennyi szaktanter
münket, melyek projektorral, számító
géppel, korszerű eszközökkel felszerel
tek. Reméljük a nagy számú érdeklődő 
iskolánkat választja majd.
December 8-án ünnepelte intézményünk 
alapításának 40. évfordulóját. Ezen a na
pon kiállítás dolgozta fel az elmúlt negy
ven esztendő eredményeit és sikereit. Az 
ünnepségen diákjaink műsorral köszön
tötték a valamikori alapítókat, az intéz
mény nyugdíjasait, jelenlegi tanárait és a 
meghívott vendégeket. A műsor után 
Papp Gyula igazgató köszöntő szavait 
követően Molnár Zsuzsa idézte fel az 
alapítást követő évek eseményeit. Zsáli 
János, Pécsvárad polgármestere köszön

lították a Dóm Múzeumban, december
ben.
HANNL MERCÉDESZ 6/b oszt. ta
nuló II. helyezett
TOLNAI GRÉTA 5/a oszt. tanuló III. 
helyezett
BAUMHOLCZER MARCELLA 8/b 
oszt. tanuló II. helyezett

Az „Áldott advent” rendezvénysorozat 
harmadik hétvégéjén a Kodolányi János 
Általános Iskola honismeretet tanuló 
7/A osztályos tanulói adtak műsort a 
Művelődési házban. A gyerekek a tan
anyag keretében dolgozták fel a téli ün
nepkör jeles napjait. András napjától 
szilveszterig tartó időszakon keresztül 
mutatták be a régi paraszti világ szoká
sait. Hiedelmek, rigmusok, versek, éne
kek adták az alapját a szerkesztett mű
sornak. A felkészülés során a gyerekek 
gyűjtőmunkát is végeztek hisz a kellé
keket, jelmezeket nagyrészt idős embe

rektől kérték el - illetve családi hagya
tékból keresték elő.
A műsort szerkesztette és betanította: 
Kárász Rózsa, az énekeket betanította: 
Boris Sándomé.

tötte iskolánkat, s átadta Deák Zsuzsan
na festményét, ami a mai Polgármesteri 
Hivatalt ábrázolja, de számunkra a vala
mikori iskola épülete. Dr. Kófíás Mi
hály, egykori vb-titkár, nyugalmazott 
jegyző levélben köszöntötte a jubiláló 
iskolát. A fenntartót, a Baranya Megyei 
Önkormányzatot Kiss Árpád főtanácsos 
képviselte. Rimaszombatról, testvéris
kolánkból négy fős küldöttség érkezett 
ünnepségünkre, s köszöntötte az iskolát. 
Papp Gyula igazgató úr II. Béla emlék
éremmel köszönte meg az intézménnyel 
hosszú évek óta együttműködő gazdál
kodó szervek munkáját. Az AGROVER 
Rt képviseletében Mándy Lóránd vezér- 
igazgató, az Aranycipó Kft részéről Bü
ki László tulajdonos, a BARANYASÜT 
Rt részéről Fazekas István elnök-vezér
igazgató, a Kelet-Mecsek Rt képvisele
tében Walter Tivadar elnök, valamint a 
rimaszombati középiskola igazgatóhe
lyettese vette át az emlékplakettet. Az 
ünnepséget követően fogadásra került 
sor, ahol az iskola nyugdíjasai kötetlen, 
jó hangulatú beszélgetést folytathattak.
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Zenél a Randy zenekar
TOMBOLASORSOLÁS!

Legyen önnek is malaca!

SZILVESZTERI 
BATYUS BÁL

FŐDÍJ EGY ÚJÉVI MALACA!

Kezdés: 20:00 Belépő: 3000 HUF 
Belépő elővételben: 2500 HUF
(Asztalfoglalással és egy pohár pezsgővel!) 
Info: Tourinform iroda Pécsvárad, 466-487

Művelődési Központ, Pécsvárad

webhelyek.hu

webhelyek.hu
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A Pécsváradi Várbaráti Kör 25 éve
Nemzeti ünnepünkön, az aradi vértanúk nap
ján a vár dísztermében ülte meg jubileumi 
bankettjét a 25 éve alakult Pécsváradi Várba
ráti Kör.

Kuncz László operaénekes magyar hősöket 
idéző műsora vezette be az estet, majd Gállos 
Orsolya, az egyesület alapító elnöke számolt 
be az eltelt negyedszázadról. Dretzky Kata
linnal hívták életre az egyesületet 1981 no
vember 12-én, a Művelődési Ház 2. irodájá
ban. Mutatóban léteztek csak ekkor a civil 
szervezetek, a Szigetvári és a Siklósi Várba
ráti Körök nyomán indultak el.
Pécsvárad szépségeire, értékeire akarták fel
hívni a figyelmet, és a felhívásnak sok köve
tője akadt. A semmiből indultak, hátteret, 
infrastruktúrát - mint minden hasonló körnek
- a Művelődési Ház ad kezdettől a mai napig.
- Hely és munka ma is van elég. Mi nem va
lakinek a helyébe léptünk, nem a készbe ül
tünk bele, nem a másét kívántuk meg, hanem 
elkezdtünk olyan területekkel foglalkozni, 
melyeknek nem volt gazdájuk Pécsváradon. 
Vagy ha volt is, mi megpróbáltuk kiegészíte
ni és gazdagítani a már működő programo
kat. Nem egy-egy látványos eseményre gyűl
tünk össze, aztán sorsára hagyva az ügyet, 
hanem negyedszázadon át vagy még régebb 
óta kutyahűséggel ragaszkodunk ifjúkori ál
mainkhoz - hangzott el az elnöki beszámoló
ban.

Az alapítók 41-en voltak. Név szerint: Beck 
Józsefné, Békés József, Benkő Lászlóné, dr. 
Bíró Ferenc, Bitta László, Büki László, dr. 
Csősz Gyula és neje, Dretzky Katalin, Fre- 
und János, Fuchs Sándomé, Gállos Orsolya, 
Harmat Ferenc, Hering Éva, Hering József, 
Hesz Antalné, Kárpátiné Kovács Zita, Kep- 
pert Gyula, dr. Kófiás Mihály, Kovács Endre, 
Kovács György, Lakatos Béla és neje, 
Lőrinczi Albert, Molnár Zsuzsa, dr. Mátyás 
Ferencné, Merk József, Mott János Müller 
Lajos, Nékám Paulette, Pécsi Lászlóné, 
Radics Károly, Rózsahegyi Ferenc és neje, 
Sántha László, Schillinger Mihály, Sebes
tyén József, Szabó Éva, Szabó Károly, Szabó 
János, Szilágyi Domokos, Tóth József, 
Várkonyi Antal.

A 25 éves jubileumra eljöttek közülük Ró
zsahegyi Ferenc korelnök, Molnár Zsuzsa, 
Kófiás Mihály, Freund János, Hering József, 
dr. Mátyás Ferencné, Pécsi Lászlóné. Fájdal
mas elbúcsúzni a régi tagoktól, de öröm, 
hogy gyermekeik érzik kötelességüknek, 
hogy a körbe lépjenek (Schillinger Ervin, a 
Békés-család, Gasteiger Lászlóék, Merk Jó
zsef leánya és unokája). Sokan más elfoglalt
ság miatt kimentették magukat, többeket 
másfelé vitt az érdeklődés és sokan örökre el
távoztak. Emlékük előtt néma felállással tisz
telegtek a jubilálok.
A 25 év alatt 400 személy fordult meg a

Pécsváradi Várbaráti Körben, melynek lét
száma jelenleg 298. A tiszteletbeli tagok szá
ma 40 fő. Közülük levélben köszöntötték az 
egyesületet dr. Dombay Sarolta, dr. Simor 
Ferenc,a Siklósi Várbaráti Kör elnöke, Tüs
kés Tibor József Attila-díjas író, Borsy Judit 
levéltáros ÉS Tímár Irma népművelő. 
Változatos közös együttléteik, programjaik 
mindenkinek kínáltak valamit: 51 előadáson 
emlékeztek meg egy-egy aktuális témáról. 
Gyakorta kiállítással kötötték egybe, melye
ken 12 alkalommal mutatták be Pécsvárad 
múltját, lakóinak életét, hagyományait. 9 em
léktáblát helyeztek el a városban. Társadal
mi munkákat szerveztek 1982-től 11-szer a 
vár, a templom környéke, a temető rendbeté
telére - ezt ma a város végezteti. A kör a fi
gyelmet, a megoldásra váró feladatot mutatta 
fel.
Kedveltek a Mecsekbe tett kirándulásaik, 
melyek száma 42. Legemlékezetesebb 1992 
óta az óévbúcsúztató Zengő-túra, melyre szá
zak látogatnak el az ország minden tájáról. A 
kulturális turizmus jegyében keresik fel az 
ország nevezetességeit 25 belföldi kirándulá
son és 21-szer a történelmi Magyarország te
rületén. Kiadványaik, a képeslapok, köny
vek, reprodukciók száma 7.
A Pécsváradi Várbaráti Kör két alkalommal 
állított jelölteket a helyhatósági választáso
kon: 1990-ben 6, 1994-ben 7 jelöltjük került 
a testületbe. Tavaly városvédő előadássoro
zatot, előtte újságcikk sorozatot indítottak. 
Első egyesületként kapta meg a Pécsváradi 
Várbaráti Kör a "Pécsváradért" díjat 1993- 
ban, a városalapításkor. 1999 a Magyar Kul
túra Napján elismerő oklevélben részesültek. 
2004-ben pályázaton számítógépparkot nyer
tek, azóta ezen végzik az egyesület nyilván
tartását. Kezdettől fogva gyűjtötték a város 
emlékeit fotó- és írásos dokumentumait. Ez 
vetette meg az alapját annak a várostörténeti 
múzeumnak, amely most a megvalósulás kö
zelébe ért.

Legelső feladatnak azonban a várat és Szent 
István nevének felmutatását tartották, s emel
ték ki a hallgatásból. Az augusztus 20-i ko
szorúzáshoz műsort szerveztek 1982-től fog
va, a Művelődési Házzal. Szorgalmazták, 
hogy az 1988-as Szent István évre nyíljon 
meg a vár, hogy a nemzeti emlékhelyek ki
emelt sorába kerüljön ez a páratlan államala
pítás-kori emlékegyüttes, hogy itt helyezzék 
el Kígyós Sándor egyedülálló életművét. A 
kör történeti kiállításokkal, előadásokkal töl
tötte meg e történelmi tereket. A kilencvenes 
évek során előadásokkal készültek a nagy 
évfordulókra: 1996-ban a bencés rend 1000 
éves magyarországi jelenlétének millenniu
mára és a 2000. évi magyar millenniumra. 
1996-ban találkozott a pécsváradiakkal dr. 
Várszegi Asztrik pannonhalmi főapát, aki új
ra szentelte az ezeréves várkápolnát. Évente 
látogattak ide a kör meghívására a győri, a

pannonhalmi szent benedek rend tagjai az 
1996-ban és 2001-ben rendezett történeti 
konferenciákra. A várban ülték meg 
Pécsvárad alapításának 1000. évfordulóját 
1998-ban. Az itt kutató régészek, dr. Kiss At
tila, Kozák Károly, Kárpáti Gábor mutatták 
be a helyszínen munkájuk gyümölcsét, 1988- 
ban dr. Györffy György mutatta be Szent Ist
ván és Pécsvárad kapcsolatát ebben a terem
ben.
Gállos Orsolya elnök és Dretzky Katalin, a 
kör titkára sok munkát fektetett mindennek 
megszervezésébe, de e sok tartalmas prog
ram nem valósulhatott meg az érdeklődő tag
ság nélkül. Sokan fejezik ki a Pécsváradi 
Várbaráti Körhöz való tartozásukat tetteik
kel, munkájukkal: Csizmadia László grafi
kusművész rekonstruálta 1989-ben a város 
egykori pecsétjét. Ez lett a kör majd 1992- 
ben a város pecsétje és címere. Ő tervezte a 
kör meghívóit, könyveit, első képeslapjait 
még 1986-ban. A mindennapok adminisztrá
cióiban, a postázásban, a múzeumi nyilván
tartásban segít Szabó Éva. A kirándulásokat 
feledhetetlenné teszik Molnár Zsuzsa brili
áns előadásai. Sárközi Katalin segít a napi 
számítógépes adat és képfeldolgozásban, ő 
készíti a meghívókat. Kárász Józsefné és Ká
rász Rózsa varrta, festette meg az egyesület 
első zászlaját. Csatlós Istvánné két gyönyörű 
hímzésbe foglalta a 25 éves a Pécsváradi 
Várbaráti Körútjainak krónikáját. Freund Já
nos egy évtizede faragja túratársainak gyö
nyörű túrabotjait a Zengő-túrák alkalmával. 
Az évszámok és János keze munkája teszik 
értékes ereklyékké ezeket. A helytörténet
írásnak is vannak folytatói, művelői: 
Várkonyi Antal, Sántha László, dr. Kófiás 
Mihály, Friesz Péter más-más módon gazda
gítja a helyi dokumentumok tárát, melyet 
Dretzky Katalin gondoz.

És mit adtak még a pécsváradiak, pécsiek? 
Odaadták nagyanyáik, nagyapáik régi képeit, 
szerszámait, bútorait, hogy megszülethessen 
Pécsvárad várostörténeti múzeuma. Felbe
csülhetetlen és csodálatos gyűjtemény jött 
össze, és gyarapodik szinte naponta. Eljöttek 
takarítani, lemosni az évtizedek porát a búto
rokról, melyek átestek a konzerváláson is. 
Nem lehet eléggé megköszönni a Fülep La
jos Művelődési Központ teljes munkatársi 
gárdájának azt a támogatást, amelyben 1981 
óta a kört részesítették. Külön köszönetét 
mondtak Bada Lászlónak, aki ezermester 
ügyességével oldott meg minden kérést, va
lahány kiállításuk alkalmával. De szóltak a 
helyi vállalkozókról is, akik mindig odaáll- 
tak, a kör könyvei, kiadványai megjelenhes
senek - első sorban az Aranycipó Kft, a 
Kresz & Fiedler Kft. és a Pannonpharma Rt. 
Az ünnepi esthez is mindenki adott kedvez
ményt: így Hamar Endre, az István Király 
Szálló üzemeltetője, a Pécsváradért Alapít
vány, mely kiadványaikhoz is mindig segít
séget nyújtott.

Folytatás a következő oldalon!
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Az év vége közeledtével Zsáli János polgármester, immár hagyományosan, vendégül látta a település azon vál
lalkozóit, akik a legmagasabb nettó árbevételt érték el s ezzel a legtöbb helyi iparűzési adót fizették Pécsváradon. 
Az alábbiakban közöljük az egyéni vállalkozók és a társas vállalkozások TOP20-át.

Egyéni vállalkozók Társas vállalkozások Egyéni vállalkozók Társas vállalkozások

Kungl János 
Grubics Mártonná 
Grubics Márton 
Lépőid József 
Gungl János 
Gunglné Anda Valéria 
Miklós Sándor 
Vogl Norbert 
Kisztner György 
Ifj. Schiszler Antal

Pannonpharma Kft. 
AGROVER Rt. 
Aranycipó Kft. 
Kresz-Fiedler Kft. 
Kelet - Mecsek Zrt. 
KŐKA Kft.
SAN-AT Kft. 
Pécsváradi Vízmű Kft. 
Pécsvárad - COOP Kft. 
Nestlé Ice Cream Kft.

Ilijin Petár
Hering László 
Gungl László 
Brém Ferenc 
Kugyelkáné Mester Éva 
Borsos Árpád 
IQ. Mártusz Antal 
Rückert János 
Kovács József 
Scheich Tamás

A-BETON Térkő Kft 
OTP és Kereskedelmi Bank Rt. 
E-ON Áramszolgáltató Zrt 
AGROLEN Bt.
Terra Ungheria Kft.
Építő és Kereskedelmi Kft. 
Schneider Fémipari Kft. 
AA-DENT Kft.
Architekt Kft.
AA-T VÁRAD Kft.

Hírek röviden
Az ünnepi készülődés jegyében teltek 
az elmúlt hetek. A művelődési házban 
a város intézményei, civil szervezetei 
adtak szombatokon ünnepi műsort, 
miközben kézművesek kínálták porté
kájukat.
A Pécsváradi Női Kamarakórus nem
csak a helyi templomokban adott ad
venti koncertet, hanem a pécsi Irgal
mas Rend templomában is.
Az Eurodance Pécsváradi csoportja és 
a Zengő Néptánc Egyesület táncosai 
közös karácsonyi fellépésen mutatták 
be, hogy mit tanultak az elmúlt hetek
ben. A nagyterem megtelt nézőkkel, 
akik vastapssal jutalmazták mindkét 
együttes produkcióját.

Az ünnepek elmúltával sem maradnak 
a szórakozni vágyók program nélkül, 
az új évben is számos programot kíná
lunk az érdeklődőknek. :
január 17. A Természetjáró Klub elő
adása
január 22. A Magyar Kultúra Napja 
(intézmények, helyi együttesek fellé
pésével, bemutatkozik a prof. Bencsik 
István vezette Művészeti Szabadisko
la)
január 26. a II. Béla Gimnázium és
Középiskola szalagavatója
január 27. Svábbál
február 3. felső tagozat farsangi bál
február 4. Zeneiskola - szülők-nevelők
bálja
február 9. alsó tagozat farsangi bál 
február 10. Nyugdíjas farsang 
február 24. általános iskola -szülők- 
nevelők bálja

A Pécsváradi Várbaráti Kör 25 éve
Folytatás a 11. oldalról!

És maga Pécsvárad város, melynek első szá
mú vezetője, így Radics Károly tanácselnök, 
Kakas Sándor tanácselnök majd polgármes
ter, és 1998 óta Zsáli János polgármester 
kezdettől fogva kitüntető figyelemmel kísér
te a Pécsváradi Várbaráti Kör törekvéseit, te
vékenységét. Zsáli János pohárköszöntővel 
üdvözölte a jubiláló Pécsváradi Várbaráti 
Kört.
A kör elnöke kérte a város vezetőit, döntése
ikkel továbbra is támogassák ezt a szellemi 
közösséget, ezeknek a polgároknak a város 
iránti töretlen hűségét, odaadását, hazaszere
tetét, akik nem múló csillogásban, látványos 
alkalmakban gondolkodnak. Valóban őrizni

1%
A Segítőkéz a Mozgáskorlátozottakért 
Alapítvány köszönetét mond mindazok
nak, akik adójuk 1%-át az alapítványnak 
ajánlották fel. A 37.044 Ft-ot mozgáskor
látozott tagokkal rendelkező egyesület 
rekreációs célú kulturált szabadidő eltölté
sének fordítottuk. Kérjük, továbbra is tá
mogassák alapítványunkat, hogy segíteni 
tudjunk a hátrányos helyzetű embereken.

Az Ófalu Baráti Köre Közhasznú Egyesü
let köszöni mindenkinek a 2005.évi adójuk 
1% felajánlását, amivel támogatták mun
kánkat. A 41697 Ft-ot az Ófalui Német If
júsági Tánccsoport működési támogatásá
ra fordítottuk.

A Pécsváradi Napköziotthonos Óvodák 
Alapítvány köszönetét mond azoknak akik 
az SZJA 1%-t az alapítványnak ajánlották 
fel. A befolyt 64.000 Ft-ot az óvodák sza
badtéri játékainak fejlesztésére költötték.

és védelmezni szeretnék azt, ami ebben a vá
rosban még megőrizhető.
Most a temető régi történelmi sírboltjait a bá
ró Eötvös-családét hozatják rendbe és dr. 
Kófiás Mihály munkáival elindítják a 
Pécsváradi Füzeteket.
Az egyesület régi barátja, tiszteletbeli tagja, 
dr. Andrásfalvy Bertalan akadémikus így ér
tékelte tevékenységüket: Magyarország ma 
az önzéstől beteg. A Pécsváradi Várbaráti 
Kör 25 éve az önzésből való kilépést jelképe
zi a közösség, a város és a tágabb haza felé. 
Végül egy ajándékkal tették emlékezetessé a 
Pécsváradi Várbaráti Kör 25. éves évfordu
lóját: az est résztvevői Rochbok Lajos met
szetének másolatát vehették át Csizmadia 
László grafikusművész kivitelezésében.
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