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Időközi választás
Zsáli János polgármester 2007. december 27-i hatállyal tör
tént lemondása miatt Pécsváradon polgármester választásra 
kerül sor. A helyi választási bizottság összeült a Pécsváradi 
Polgármesteri Hivatalban 2008. január 7-én. Az alábbiakban 
az ekkor felvett jegyző könyvből készült kivonatot közöljük:

A Bizottság megállapítja, hogy Zsáli János, Pécsvárad város 
polgármestere lemondása miatt idő közi választásokat kell 
tartani. A körülményeket figyelembe véve a 2008. április 6- 
ai idő pontot tartja indokoltnak az időközi választás megtar
tására.
A Bizottság egyhangú szavazással hozott határozata:
1/2008.11.7.) HVB határozat.
Pécsvárad Város Helyi Választási Bizottsága az időközi pol
gármester választást 2008. április 6-ára kitűzi.

Az idő közi választás határnapjait az alábbiak szerint állapít
ja meg:

A választók nyilvántartása
(1) A névjegyzéket 2008. február 6-tól február 14-ig köz

szemlére kell tenni
(2) A névjegyzékbe történő felvételről szóló értesítőt az aján

lószelvénnyel együtt 2008. február 6. és február 9. között 
kell megküldeni a választópolgároknak

(3) A névjegyzékből való kihagyás vagy a névjegyzékbe va
ló felvétel miatt 2008. február 7-tő 1 február 14. 16.00 
óráig lehet kifogást benyújtani

(4) A módosított névjegyzék 2008. április 4-én 16.00 óráig 
tekinthető meg a polgármesteri hivatalban

A választási szervek létrehozása
(1) A választási bizottságok megbízott tagjait a választókerü

letben jelöltet jelölő szervezet, illető lég a független jelölt 
legkéső bb 2008. március 28-án 16.00 óráig jelentheti be

A jelölés
(j) Jelöltet ajánlani 2008. március 14-én 16.00 óráig lehet
(2) A jelöltet legkéső bb 2008. március 14-én 16.00 óráig le

het bejelenteni a választási bizottságnak
(3) Az ajánlószelvényeket, valamint a technikai nyilvántar

tást az illetékes választási iroda 2008. április 6-án meg
semmisíti

A választási kampány
(1) A választási kampány 2008. április 4-én 24.00 óráig tart
(2) Kampányt folytatni 2008. április 5-én 0.00 órától április 

6-án 19.00 óráig tilos
(3) A plakátot az aki elhelyezte, vagy akinek érdekében elhe

lyezték, 2008. május 5-ig köteles eltávolitani,
(4) A közszemlére tett névjegyzék másolatát a helyi válasz

tási iroda vezető je a jelölt, jelölő szervezet kérésére 
2008. március 17-től adja át

Választási hírek:
a 2008. április 6-i idő közi polgármester választásra a jelöltté 
váláshoz 100 ajánlási szelvény összegyűjtése szükséges. Az 
ajánlási szelvényeket a helyi választási iroda vezetőjéhez 
(jegyző) kell eljuttatni, 2008. március 14. 16 óráig.

A magyar kultúra napja
A Magyar Kultúra napját 1989 óta ünnepel
jük meg január 22-én. A kézirat tanúsága sze
rint ezen a napon fejezte be Kölcsey a Him
nusz írását. A Fülep Lajos Városi 
Művelődési Központban évek óta kulturális 
rendezvény keretében emlékezünk meg a je
les napról.
A program az előterében megnyitott gobelin 
kiállítással kezdődött. 23 alkotó 113 kézi
munkáját hozta el, amelyeket Gungl Jánosné, 
Marika komponált egységbe. Neki Bognár 
Gyöngyvér, a művelődési központ igazgató
ja egy csokor virággal, a többi alkotónak 
egy-egy szál virággal köszönte meg munká
jukat. A kiállítás megtekintése után a szín
házteremben folytatódott a rendezvény, ahol 

folytatás a 3. oldalon
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Ötven éve halt meg 
DR. GÁLLOS FERENC

helytörténész
Pécsvárad, 1914. május 19 - Pécs, 1958. február 14.

Ötven éve hunyt el Pécsvárad múltjának 
kutatója, dr. Gállos Ferenc. Neve össze
fonódott városa múltjával, hiszen nem
csak az írott történelem, hanem a vidék 
földtörténeti múltja vagy növényzete, 
régi házai, lakóinak életsorsa és minden
napi gondjai is. Utóbbiakon 
köztisztviselőként igyekezett enyhíteni. 
Ezt szolgálatként fogta fel, ahogyan azt 
apjától, nagyapjától látta.
Gállos Ferenc tevékenységének máig 
ható érdeme, hogy kutatásaival bemutat
ta Pécsvárad történelmi szerepét és 
jelentőségét. Áttanulmányozva a hellyel 
foglalkozó középkori okleveleket (jó la
tinista volt), megírta a város hőskorát. 
Ez egybe esik a magyar állam megalapí
tásának idejével, Szent István művével, 
Asztrik apát tevékenységével. A kutatá
sokhoz hozzájárult a helynek, a város ut
cáinak, dűlőinek, régi mondáinak alapos 
ismerete. Németül és franciául tudott. 
Pécsváradi családból származik, apja 
főszolgabíró, nagyapja ügyvéd volt. A 
Schwartz-házban (ma a Pentagon keleti 
szárnyában született. Elemi iskoláit 
Pécsváradon majd Siklóson végezte. Pé
csett, a Ciszterci Rend Nagy Lajos Gim
náziumában kitüntetéssel érettségizett 
1933-ban. Gimnazista korától írt, verset, 
prózát, esszét, írói pályára készült. 1939. 
júliusában a Pesti Hírlap pályázatán 
nyert.
Egyetemi tanulmányait Budapesten 
kezdte magyar-francia szakon. Apja 
nyugalomba vonulása után körülményei

hatására 1935-ben jogi tanulmányokba 
kezdett Pécsett, a Magyar Királyi Erzsé
bet Tudományegyetemen, ahol 1939- 
ben kitüntetéssel diplomázott. 
Közigazgatási gyakornokként lépett Ba
ranya vármegye szolgálatába, 1941-től 
vármegyei aljegyző, majd szolgabíró. 
Közben 1938-1941 között zászlósként 
katonai szolgálatot teljesített a Felvidé
ken, Erdélyben és a Délvidéken. Majd 
az orosz frontra került. A Don-kanyari 
katasztrófa idején, tartalékos tisztként 
egyedül maradt katonáival, mivel a 
tényleges tisztek elmenekültek.
A közigazgatásban Pécsett, 
Pécsváradon, Szentlőrincen és Dárdán 
dolgozott, 1945 januárjától Siklóson já
rási jegyző majd t.b. főszolgabíró. Itt 
szervezte meg 1945 tavaszán a Dráva 
menti falvak újjáépítését. Ez volt vidéki 
viszonylatban országszerte az első ilyen 
kezdeményezés.
1946. augusztus 31-én ettől függetlenül 
B-listára tették, és fiatal családapaként 
elvesztette állását. Visszaköltözött 
Pécsváradra. Ekkor kezdett foglalkozni 
a hely történetével - kenyérkereső napi 
munkája mellett. Gállos Ferenc nem volt 
magányos kutató. Entz Béla, Agárdi 
Ede, Csekey István, Dombay János tar
toztak baráti köréhez. Sokat kirándultak 
együtt a Zengőre, évente a virágzó ba
zsarózsákhoz. Levelezésben állt István 
király jeles kutatójával, Györffy 
Györggyel, aki nagyra értékelte 
Pécsváradon végzett munkáját. 1953 ta

vaszán tagja lett az MTA munkaközös
ségének, amely Pécsvárad és vidéke tör
ténetének megírását tűzte ki célul. A 
publikáció nem valósult meg. Munkái
nak többsége korai halála után jelent 
meg.
Mint a régi rend köztisztviselője szere
tett Pécsváradján 1956 tavaszáig nem ta
lált megélhetést. Dolgozhatott viszont 
építkezéseken vagy a 6-os út építésén. 
Barátai közbenjárására a Pécsváradi 
Községi Tanácsnál adóügyi előadóként 
alkalmazták 1956 tavaszától. 1958-ban, 
44 évesen hagyta itt örökre feleségét és 
két kislányát.
Lakóházát 1966. február 14-én emlék
táblával jelölte meg a Baranya Megyei 
Múzeum, amelynek akkori igazgatója, 
Dankó Imre fölkarolta munkáinak meg
jelentetését. Gállos Ferenc a városi cím 
visszaállítása alkalmával, 1993. augusz
tus 19-én díszpolgári címet kapott. 
Pécsvárad földjében pihen.

Felhívás
Felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy 2008. március 
3-7. között, naponta 9.00-17.00 óra között a 
művelődési központ előtti parkolóban telepített 
szürőkamionban emlő, bőr-, nőgyógyászati-, szemé
szeti-, szív-és érrendszeri, vastagbél szűrővizsgálatok 
elvégzésére lesz lehetőség. A vizsgálatokra bejelent
kezni és időpontot kérni a 06/30-563-73-65 -ős tele
fonszámon február 20-tól 29-ig(hétfőtől péntekig) 
reggel 8.00-17.00 óra között lehet.

A mobilszűrés szórólapjával együtt a postaládákba 
kézbesítettek személyes meghívókat nőgyógyászati 
és emlőszűrésre, kérjük ezeket legyenek szívesek a 
vizsgálatra magukkal hozni illetve egyes vizsgálatok
hoz a háziorvostól kell beutalót kérni.
A vizsgálatokhoz a betegkártya is szükséges.
Éljenek a lehetőséggel, hogy egy napon akár vala
mennyi vizsgálatot elvégeztethetik, utazás és várako
zás nélkül, egyszeri vizitdij megfizetése ellenében!



2008. Február HÍRMONDÓ 3

Aranyérmes pécsváradiak
Ismét öregbítették városunk hírét. Ez
úttal két fiatal pécsváradi hölgy, 
Baumann Tímea és Ormai Eszter, a 
Pécsi Tudományegyetem doktoran- 
dusza és hallgatója vehettek át kitün
tetést tudományos munkájukért a 
Magyar Tudományos Akadémián.

Mit kell tudnunk a Pro Scientia-díjról?

Eszter: A Pro Scienta-díj kétévente kerül 
átadásra azoknak az egyetemi hallgatók
nak, akik kiemelkedő' kutatási és tanul
mányi eredményeket mutatnak fel. A dí
jat az OTDT ítéli oda, és elő feltétele, 
hogy a pályázók az Országos Tudomá
nyos Diákköri Konferencián első helye
zést érjenek el.
Tímea: Maga a díj egy aranyérem, me
lyet Kocsis Elő d szobrászművész készí
tett és egy Géniusz alak látható rajta. Ezt 
a díjat a Magyar Tudományos Akadémi
án adják át, amire 2007. november 12-én 
került sor.

Ezek szerint ti is első helyezést értetek el 
az OTDK-n, milyen témával indultatok?

Tímea: Társadalomtudományi szekció
ban indítottam két dolgozatomat: az 
egyik egy aprófalusi iskola bezárásának 
az esettanulmánya, melyért különdíjjal 
jutalmaztak, a másik a kopácsi magya
rok emlékezetét vizsgálta a délszláv há
borúval kapcsolatban. Ez utóbbival ér
tem el első helyezést a konferencián.

Eszter: Én a pedagó
gia szekcióban értem 
el az első helyezést 
neveléstörténet témá
jú dolgozatommal, 
melyben a 15-16. szá
zadi új-spanyolorszá
gi katolikus rendek 
misszióiban végzett 
oktatói munkát, mód
szereket mutattam be.

Részleteznétek még egy kicsit, miért fon
tosak ezek a kutatások?

Eszter: Ezzel a témával Magyarorszá
gon eddig még kevesen foglalkoztak, 
magyar nyelvű tanulmányok még nem 
készültek ilyen részletekbe menő en. Fő 
ként spanyol nyelvű forrásokkal dolgoz
tam. A kultúrák egymásra hatásának 
vizsgálata napjainkban is fontos kérdés 
az európai tudományos életben, és tanul
ságos számunkra is megismerni ezeket a 
példákat
Tímea: Az aprófalvas kutatások hazánk
ban jelenleg nagyon fontosak, mivel lé
nyeges látnunk azt, hogy milyen hely
zetben vannak ezek a települések, és en
gem pedig különösen a kisiskolák ügye 
érdekelt ebben. Az esettanulmány, amit 
elkészítettem, egy példán keresztül mu
tatja be azt, hogy milyen politikai dis
kurzusok, gazdasági kényszerek, és he
lyi érdekek állhatnak egy iskola bezárá
sa mögött. A horvátországi magyarokkal

Baumann Tímea Ormai Eszter

kapcsolatos kutatásom továbbra is foly
tatom, ez nem egy lezárult kutatás még, 
ebből a témából szeretném majd írni a 
doktori disszertációmat. Itt életrajzi in
terjúkon keresztül mutatom be azt, hogy 
miként beszélik el a kopácsi magyarok - 
sokszor igen traumatikus - emlékeiket a 
1990-es évek jugoszláv konfliktusáról.

Milyen érzés volt átvenni az aranyér
met?

Eszter: Mivel kétévente mindössze 45- 
en veszik át a díjat, különös büszkeség
gel töltött el, és nagy öröm számomra, 
hogy régi jó barátommal együtt vehet
tünk részt a díjátadón.
Tímea: Én is annak örülök, hogy ebből a 
45 emberből, akik az ország minden 
részéből érkeztek, ketten is voltunk 
pécsváradiak. Mindehhez természetesen 
hozzájárult iskoláztatásunk és családunk 
támogatása.

A magyar kultúra napja
folytatás az 1. oldalról

először Apaceller József önkormányzati 
képviselő köszöntötte a megjelenteket.
Az eseményre összeállított műsorban Török 
Eszter, a II. Béla Középiskola 12. osztályos 
és Tóth Gabriella, a Kodolányi János Általá
nos Iskola 7.b osztályos tanulója verset sza
valt, Horváth Jennifer (7.b.oszt.) és Hock Ta
más (7.a. Oszt.) prózát mondott. Közremű
ködtek az Alapfokú Művészeti Iskola Vonós 
Kamara Együttese és Varga Viktor, trombita 
szakos növendéke, végül a Zengő Néptánc 
Egyesület táncosainak produkciója zárta az 
estet. Képeinken: Sokan tekinteték meg a go
belin kiállítást és a Zengő Néptánc Egyesület 
táncosai (címlapon).
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A Kodolányi János Általános Iskola hírei

Az alsó tagozat hírei

December 10-én kollektívánk a sajátos 
nevelési igényű gyermekek oktatása 
témában továbbképzésen vett részt a 
központi iskolában.

A hónap során lezajlottak az évfo
lyamokon az előválogatók, ugyanis ja
nuárban iskolánk bemutatkozott az ál
talános iskola intézménye alapításának 
60. évfordulója alkalmából, és a gála
műsor produkciói előzetes rostákon 
túljutva kerülhettek színpadra.

Decemberi 1-én Patacsi Antalné az Er
zsébeti Önkormányzat által delegált 
három gyermeket kísérte Pécsre, az If
júsági Házban megrendezett Mikulás 
ünnepségre, melyet a kistérség cigány 
kisebbségi önkormányzatainak szer
veztek. Az erzsébeti gyerekek isko
lánkba járnak, így intézményünk kap
ta a 15 ezer Ft támogatást, melyet ez
úton is szeretnénk megköszönni.

16-án a Szent háromság téren rende
zett városi karácsonyi ünnepségen ne
gyedik osztályosaink betlehemes játé
kot adtak elő. Felkészítőik:Tolnai 
Zoltánné és Wagnemé Rozmer Anikó. 
Másnap 17-én, tanulóink az öregek 
napközi otthonában is megörvendez
tették az időseket ezzel a szép műsor
ral .

December 18-án hagyományos kará
csonyi vásárunkon az alsó tagozat 
34740 Ft-ot árult, melyből minden 
osztály egyenlően részesült. Ezúton 
köszönjük minden kedves szülőnek a 
támogatást és a segítséget! 
Negyedikeseink minden évben csodá
latos karácsonyi műsorral kedvesked
nek nekünk. Idén is lázas izgalommal 
készülődtek az ünnepre. December 
18-án szüleik láthatták produkcióju
kat, amit a városi televízió is rögzített. 
A tagozatnak 21-én mutatták be a 
megható műsort, amihez szívből gra
tulálunk a 4.a és 4.b osztály tanulóinak 
és osztályfőnökeiknek, Tolnai 
Zoltánnénak és Wagnerné Rozmer 
Anikónak.

December 20-án a zeneiskola szoká
sos karácsonyi koncertjével varázsolt 
ünnepi hangulatot tanulóink és tanító
ik szívébe. Köszönjük Apaceller Jó
zsefnek és kollégáinak, valamint a fel
lépő növendékeknek a meghitt 
előadást!

Az iskola karácsonyi dekorációja és az 
ajándékok elkészítésében szorgoskodó 
tanító néniknek köszönjük munkáját! 
Bertók- Csenterics Andrea, Endrődiné 
Homyák Mária, Göblné Németh Pi
roska, Patonainé Link Zsuzsanna.
A városi betlehem készítő versenyen 
eredményesen szerepeltek és emlékla
pot kaptak: Brandt Bálint 3.b , a 3.a 
osztály, az alsó tagozat rajz szakköre 
Wagnemé Rozmer Anikó vezetésével 
valamint Szakálos Fédra 2.a.Gratulá- 
lunk! Munkáik a város üzleteiben vol
tak láthatók .

A téli szünet pihentető napjai után is
mét a szorgalmas tanulás ideje jött el. 
Az érdeklődő szülők január 7-én a fél
évzárás előtti utolsó fogadóórán vehet
tek részt. Január 18-án befejeződött az 
első félév és 25-én tanulóink kézhez 
kapták félévi tanulmányi értesítőiket. 
Január 11-től néptánc szakkör indult 
tagozatunk tornatermében Katonáné 
Gunszt Andrea vezetésével.

A Syngenta Kft. felkérésére a 3-4. év
folyamok képeslapokat készítenek 
Dombay-tó illetve téli táj témákban. 
22-én tanulóink ifjúsági hangverse
nyen vettek részt a művelődési ház
ban.

Ugyanitt 23-án gálaműsor keretében 
mutatkozott be iskolánk, valamint ki
állítás nyílott tanulóink képző
művészeti munkáiból.

Január 25-én délelőtt tagozatunk vala
mennyi tanulója megtekinthette a jubi
leumi műsor alsós résztvevőinek pro
dukcióit, még azokat a műsorszámo
kat is, amelyek idő hiányában kima
radtak az ünnepi előadásból.

Sz-né P.D.

A felső tagozat hírei

December 10-én az iskola tantestülete 
a sajátos nevelési igényű tanulók okta
tása témában továbbképzésen vett 
részt. Elsőként Máténé Sej Jolán az 
Éltes Mátyás Módszertani Intézmény 
igazgató-gyógypedagógusa tartott 
előadást „MÁS” GYEREKEK, 
ELTÉRŐ SZÜKSÉGLETEK, MEG
ÚJULÓ ISKOLÁK címmel. Utána 
Brückner Ágnes a Baranya Megyei 
Tanulási Képességet Vizsgáló 
Szakértői Rehabilitációs Bizottság 
vezetője adott részletes tájékoztatást 
TÖRVÉNYEK, FELADATOK VIZS
GÁLATOK, SZAKVÉLEMÉNYEK 
című előadásában. Végezetül Lassan 
Éva, a Baranyai Pedagógiai Szakszol
gálatok és Szakmai Szolgáltatások 
Központja igazgatója tartott általános 
tájékoztatót.
Meghívott vendégeink - Molnár Edit 
és Neidert László pszichológusok - is 
hozzászóltak a témához.

December 18-án karácsonyi vásárt 
rendeztünk a tanuszoda előterében, 
ahol az osztályok előzetesen kijelölt 
tanulói óránkénti váltásban árusítottak 
nagy-nagy lelkesedéssel. Két osztály 
különösen ügyes volt: az 5.b és a 6.c 
osztály tanulói 20-20000Ft feletti be
vételre tettek szert.

Január 22-én ünnepeltük a magyar 
kultúra napját.. A 7.b osztály tanulói 
a műsor felelőseként vitrint készítettek 
osztályfőnökük, Scháffer József irá
nyításával, az iskolarádióban pedig 
Simor Kamilla és Tóth Gabriella 
emlékezett meg a jeles napról, A 
Művelődési Központban rendezett 
műsorban Horváth Jennifer és Tóth 
Gabriella 7.b, valamint Hock Tamás 
7.a osztályos tanuló szerepelt.

Továbbtanulás

Január 26-án iskolánk 8. osztályos ta
nulói közül 39-en vettek részt Pécsett 
a központi középiskolai felvételi 
vizsgán, ahol a gyerekek matematiká
ból és magyar nyelvből írták meg dol-
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gozataikat. Az eredményekről február 
4-e és 6-a között érdeklődhetnek az 
érintettek. Jelentkezési lapjaikat feb
ruár 15-éig továbbítjuk az általuk 
megjelölt középiskolákba.

A pécsi Leőwey Klára Gimnázium 
német nyelvi versenyén 4 tanuló sze
repelt eredményesen, ők mindannyian 
felvételi mentességet kaptak. A 8.b 
osztály helyezettjei: Arnold Kriszti
án 3., Brand Zsófia 5., Réger Janka 
6. és Fischer Dominika 10. 
Felkészítő tanáruk: Scháffer Jó
zsef.

Friedrich András 8.b osztályos tanu
ló szintén a Leőwey Gimnáziumban 
vett részt az iskola által meghirdetett 
angol tantárgyi versenyen, ahol ti
zedik helyezést ért el, s ezáltal felvé
telt nyert a gimnázium angol nyelvi 
osztályába.

„60 éves
az általános iskolai oktatás”

2008. január 23-án a Fülep Lajos 
Művelődési Központ adott otthont an
nak a nagyszabású rendezvénynek, 
melyre diákok és pedagógusok hóna
pok óta készültek. Először iskolánk 
igazgatónője, Tóth Györgyi köszön
tötte a megjelent vendégeket, a szere
plőket és a nézőket, majd nyitó beszé
dében rövid történeti áttekintést adott 
az általános iskolai oktatásról 1945-től 
napjainkig. Ezt követte a kétórás gá
laműsor 120 alsó és felső tagozatos
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tanuló részvételével. A gyerekek 35 
műsorszámmal léptek fel, melyben 
vers, próza és jelenet szerepelt magyar 
és német nyelven, valamint énekek, 
tánc és talajgyakorlat. A meghívott 
vendégek közül 36-an jöttek el, volt 
nyugdíjas kollégák és olyan nevelők, 
akik éveken át iskolánkban tanítottak. 
A műsor zárásaként az igazgatónő a 
színpadra szólította, és egy-egy szál 
rózsával köszöntötte őket, majd egy 
közös fotóval örökítettük meg az ese
ményt.
Ezt követően vendégek és vendéglátó
ik egy közös fogadáson vettek részt, 
ami jó hangulatú beszélgetésekkel, 
nosztalgiázással, régi fotók nézegeté

5

sével telt - ez volt a nap fénypontja! 
Köszönetét mondunk a műsorszámok 
összeállításáért az osztályfőnököknek 
és a szaktanároknak, különösen Boris 
Sándornénak, aki a felső tagozat ta
nulói közül 8 műsorszámban 71 tanu
lót készített fel. Szintén köszönet illeti 
Kárász Rózsát, aki a konferálásért és 
a rendezvény teljes lebonyolításáért 
volt felelős, valamint Molnár 
Józsefnénak, aki az összegyűjtött régi 
fotókat vitte számítógépre, melyek a 
továbbiakban egy kivetítőn jelentek 
meg. .
A műsort a városi televízió két alka
lommal is levetítette.

Február 6-án tanárok és diákok együtt 
látogatnak el a Szekszárdi Német 
Színházba, ahol egy musicalt néznek 
meg. A darab címe: No sex.
Február 4-én a német tantárgyi ver
seny helyi fordulójára kerül sor 7. és 
8. osztályosok részvételével, két taní
tási nyelvű és nyelvoktató kategóriá
ban.

Február 16-án a megyei német nyelvű 
vers-és prózamondó versenyt 
Pécsváradon a Művelődési Házban, il
letve az alsó iskola épületében (Kos
suth u. 41.) rendezzük meg.. Iskolán
kat öt tanuló képviseli vers, próza és 
nyelvjárás kategóriában.
A verseny lebonyolításában tanárok és 
tanítók közösen vesznek majd részt.
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Zeneiskolai hírek
Iskolánkban is befejeződött a félévi 
vizsgaidőszak. Valamennyi növendé
künk sikeresen szerepelt az úgyneve
zett etüdös vizsgán, valamint a tansza
ki hangversenyeken. Szívből gratulá
lunk!

Az elkövetkező időszak a rézfúvós 
tanszak elé állít számos feladatot. Feb
ruár 22-én Pécsett a megyei tovább- 
képzős találkozón vesz részt Wagner 
Balázs és Böröcz István (trombita). 
Március 19-én Szekszárdon a Tolnai 
Trombitás Napokon Varga Viktor és 
Veszelovszki Gábor koncertezik. Áp

rilis 4-én a megyei rézfúvós találko
zón, Vásárosdombón is képviselik is
kolánkat növendékeink.
Jó felkészülést, szép sikereket kívá
nunk nekik és tanáruknak Wagner Jó
zsefnek.

Április 18-án, megyei zongora négy
kezes találkozó lesz Szigetváron, ide 
Pap Gyuláné növendékei készülnek. 
Március 15-én Ifjúsági Fúvószeneka
runk közreműködik a városi ünnepsé
gen.
Növendék-hangversenyeinkre szere
tettel várunk minden kedves érdeklő

dőt, zenebarátot, a zeneiskola hang
versenytermébe!

Legközelebb február 20-án, március 
12-én (húsvétváró koncert), április 16- 
án. Kezdés 16.30 óra.

Farsangi szülők-nevelők bálját február 
23-én rendezzük a művelődési központ
ban. A nyitóműsorban fellépnek növen
dékeink és a Pécsváradi Szaxofon Kvar
tett. Zenél Hohmann István és zenekara.

Szeretettel várunk mindenkit!

A Mozgássérültek Egyesületében történt
A 2007-es év mozgalmas volt szá
munkra.

Voltak vidám összejöveteleink: far
sangoltunk, nőnapoztunk, pincebu
liban voltunk Kátolyban. És voltak 
nagyon komoly előadásaink: hol a 
változó közlekedési szabályokat, hol 
az új közgyógyellátási rendszert ta
nultuk több más okosság mellett. 
Részt vettünk a Mozgáskorlátozot
tak Sportnapján Komlón, ahonnan 
Stolcz Hajnalka és Németh János 
aranyérmet hoztak haza. Rendezvé
nyeinkre kíváncsi volt a megyei ve
zetés és városunk vezetése is. Re

méljük, nem okoztunk csalódást! 
Voltunk gyógyfürdőzni, megismer
tük a tea történetét, részt vettünk az 
adventi hétvégék megrendezésében. 
Hagyományainknak megfelelően eb
ben az évben is vendégül láttuk tá
mogatóinkat egy vacsora est kereté
ben. Ezúton is köszönjük, hogy 
munkánkat és kis közösségünk életét 
segítették, kérjük továbbra is tegyék 
ezt!

A tavalyi évvel lezárult egy négy
éves ciklus mind az Egyesület, mind 
a Klub életében. Idén vezetőség vá
lasztással kezdtük az évet. Az Egye

sület vezetője Györkő Tiborné, Zsu
zsa, a Klub vezetője Gungl Jánosné, 
Marika lett. Kérünk mindenkit, for
duljon hozzánk bizalommal, ha tu
dunk, segítünk!

Klubnapjaink minden hónap első 
keddjén vannak, du. 3-tól a Műv. 
Házban. Programjainkról a VTV 
Képújságjában olvashatnak tájékoz
tatót. Örülünk, ha minél többen jön
nek közénk, szeretettel várunk min
den érdeklődőt, nem csak mozgássé
rülteket! Bízunk benne, hogy a 
következő négy év is tartalmasán, 
eredményesen fog telni!

Óvodai hírek
Mindkét óvodában megtartottuk az 
idei szülői értkezleteket.

A Gesztenyés óvodában megrendezésre 
került a farsangi ünnepség, a Vár óvo
dában 2008. február 22-én, pénteken 
délelőtt lesz a csoportokban. Az idei év
ben zártkörű lesz, a délelőttöt mulato
zással, játékkal töltik a gyermekek.

Február 9-én, szombaton Pécsett a 
Leöwey Klára Gimnázium svábbálját 
nyitja meg a Gesztenyés óvoda német 
tánccsoportja.-

Február 23-án, szombaton délelőtt fél

9-kor fogadunk egy óvodapedagógu
sokból és tanítókból álló csopor
tot, Gesztenyés óvodában, német nem
zetiségi műsort adnak elő a gyermekek.

Örömmel állapítjuk meg, hogy a 
bölcs-öde csoport, valamint a Geszte
nyés óvoda mindkét csoportja maxi
mális létszámmal üzemel.

Az idei évben érkező gyermekeket 
ezentúl a Vár utcai óvodában tudjuk 
fogadni.

A bölcsödéi és óvodai beiratkozás idő
pontja: 2008. április 7-12-ig a Geszte

nyés óvodában, reggel 8 órától délután 
15.00 óráig.
A plakátokat a Városi televizóban, va
lamint a boltokban tekinthetik meg.

Nagycsoportos szülők részére az alsó 
iskolában 2008. február 28-án, du. 17 
órakor lesz iskolai szülőértekezlet. 
Minden nagycsoportos szülőt szeretet
tel várunk mi óvodapedagógusok vala
mint az iskolai tanítók.

Valamennyi óvodai csoportban tavasz- 
szal kirándulást is terveztünk.
Az évzárók időpontját későbbi idő
pontban jelezzük.



2008. Február HÍRMONDÓ 7

Hófehér ünnepek

Régóta nem volt részünk olyan szép ha
vas karácsonyban, mint az elmúlt év de
cemberében. Talán arra várt csak az 
„időjárás-felelős”, hogy legyen oka fe
hérbe öltöztetni a tájat.
Civil kezdeményezésre, sokak áldozatos 
munkájával, támogatásával Advent első 
vasárnapjára állt a szabadtéri Betlehem a

katolikus templom 
mellett. Lakói sorjában 
elfoglalták helyüket a 
jászol körül, a Megvál
tóra várakozva. Szent
estére megérkezett a 
kis Jézus is, Vele tel
jessé vált a szereplők 
sora. Az emelkedett 
hangulatot az égből 
jövő „díszlet” tette iga
zán felemelővé. Az éj
féli mise után a gyö
nyörű hóesésnek 
köszönhetően hossza

san elidőztünk a Betlehem körül.
A gyerekek szorgalmas készülődésének 
eredményeképpen Ádám-Éva délután
ján pásztorjáték örvendeztette meg az 
érdeklődőket. A nagy sikert aratott mű
sor után a szereplők kíváncsian tértek 
otthonukba, hogy a várva-várt ajándé
koknak megérdemeltem örülhessenek.

A szabadtéri Betlehem megálmodói, tá
mogatói, kivitelezői megérdemlik, hogy 
megnevezzük őket. Köszönet nekik 
azért, hogy elindulhatott egy olyan kez
deményezés, ami reményeink szerint 
szokássá alakul városunkban.

PÉCSVÁRADIBETLEHEM 
LÉTREHOZÓI

Főtámogató:
Pannonpharma GYÓGYSZER
GYÁRTÓ Kft.

Kiemelt támogatók:
Mecseki ERDÉSZETI Zrt.
Popp József, zengővárkony

Kivitelezők:
Balogh István - megvilágítás 
Csizmadia László - figurák 
Pécsváradi Építő és Kereskedelmi 
Kft. - asztalosmunka

A létrehozásban segédkezett:
Kelet-Mecsek Mezőgazdasági Zrt. 
Néhány lelkes magánszemély

Pécsvárad új ifjúsági klubja, a Kaptár
2007. őszén új ifjúsági klub alakult 
Pécsváradon, mely a Kaptár nevet kap
ta. A Kaptár hetente kétszer találkozik, a 
nemrég felújított „Tűzfészek” ifjúsági 
klubhelységben, amit a legtöbben in
kább régi tűzoltószertárként ismernek.
A klub létrehozásával elsődleges célunk 
az volt, hogy legyen egy olyan hely 
Pécsváradon, ahol a fiatalok délutánon
ként találkozhatnak egymással, és igé
nyeiknek megfelelő szórakozási lehető

ségek közül válogathatnak. Ennek érde
kében igyekszünk a klubhelységet minél 
hangulatosabbá tenni, illetve a meglévő 
szórakozási lehetőségeket kibővíteni. 
Szeretnénk továbbá, hogy a helyi fiata
lokból olyan közösség kovácsolódjon, 
amely képes hosszú távon együtt marad
ni és közös célokat megvalósítani, ezért 
több olyan képzést, foglalkozást szer
veztünk, és szervezünk a jövőben is, 
mely közösségépítő, csapatépítő jellegű. 
Célunk ugyanakkor az is, hogy ez a kö
zösség nyílt és befogadó legyen, ezért 
különösen nagy eredménynek tartjuk, 
hogy a klub folyamatosan bővül. 
Decemberben tartottunk egy olyan, 
egész napos tréninget, mellyel azt kí
vántuk elérni, hogy a fiatalok saját ma
guk próbálják megfogalmazni majd ki
dolgozni a frissen alakult közösséggel 
kapcsolatos elvárásaikat. Rengeteg jó 
és hasznos ötlet született, melynek 
megvalósítása remélhetőleg még job
ban összehozza majd a csapatot.
A fiatalokat igyekszünk arra is ösztö
nözni, hogy felvegyék a kapcsolatot 
más ifjúsági szervezetekkel, így több 
klubtagunk vett már részt a pécsi Tett
Hely Ifjúsági Szolgáltató Hálózat által 
szervezett képzéseken, és tavaszra is

tervezünk velük egy közös hétvégét a 
Dombay-tónál működő Zengő Ifjúsági 
Táborban.
A kezdeti apróbb nehézségek ellenére 
(időpontok egyeztetése, rendszeres taka
rítás megoldása), egyértelműen beigazo
lódott, hogy Pécsváradon igény van egy 
rendszeresen működő ifjúsági klubra, 
ahol a fiatalok az iskolán kívül is közös
ségben lehetnek, saját ötleteiket valósít
hatják meg, vagy egyszerűen csak ki
kapcsolódhatnak.

Az eddig elért eredmények a következő 
szervezetek együttműködésének és közös 
erőfeszítésének köszönhetők: Tarkabar
ka Alapítvány, Pécsváradi Kistérségi 
Teleház, Közösségi Kerekasztal, 
Pécsváradi Ifjúsági Önkormányzat.

Szeretettel várunk minden, a pécsváradi 
ifjúsági közösségi élet érdekében tenni 
akaró, vagy egyszerűen csak kikapcsoló
dásra, ismerkedésre vágyó érdeklődőt 
kedd és péntek délutánonként a tűzoltó
szertárban!!!

Kótsch Petra 
Tarkabarka Alapítvány
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Pécsvárad őrzi Samu Géza hagyatékát
Samu Gézára emlékeztek Budapesten a 
Magyar Művészeti Akadémián. 60 év
vel ezelőtt született, a fiatalon elhunyt 
szobrászművész. Az MMA budai dísz
termébe eljöttek Samu Géza családtag
jai, tisztelői, barátai, hogy emlékezze
nek. Az Akadémia tagjai közül jelen 
voltak a magyar kulturális élet jeles 
képviselői. Kő Pál szobrászművész, 
Makovecz Imre és Fekete György épí
tész, Zelnik József, Kemény Henrik 
bábművész, Novák Ferenc koreográfus, 
Erdős Zsuzsa etnográfus. Az est házi
gazdája Kovács Flórián a Samu Géza 
Alapítvány titkára volt. Képeket láthat
tunk a pécsváradi Samu Géza Múzeum
ban elhelyezett alkotásokról, és egy a 
művészről készült korai portréfilmet. 
Kobzos Kis Tamás sámán dobon és régi 
magyar hangszereken idézte meg Samu 
Gézát. Kő Pál és Makovecz Imre emlé
kezett a művészre és a barátra. 
Pécsváradról jelen voltak Zsáli János 
polgármester, Apaczeller József képvi
selő, Bencsik József professzor, 
aMagyar Művészeti Akadémia alapító
tagja és Dretzky Katalin a pécsváradi

művelődési központ nyugalmazott igaz
gatója. Zsáli János elmondta, hogy 
Pécsvárad büszke Samu Géza örökségé
re, melynek őrzője, gondozója kíván 
maradni a jövőben is. A város önkor
mányzata nevében átadott emlék-szala
gon is ez a gondolat állt. A pévsváradiak 
ünnepség előtt megtekintették Samu Gé
za utolsó alkotását, a Műcsarnok mellet

ti parkban felállított, monumentális mű
vet, a Szánkót. Zsáli János a megkere
sésre válaszolva elmondta, hogy 
Pécsváradra kerülhet a mű, a múzeum 
udvarába, a felújítását követően gazda
gítaná a városban elhelyezett gyűjte
ményt.

Foto: Dretzky Katalin

Kultúra-közösség
Január elején tartotta hagyományos újévi 
koncertjét a Pécsváradi Big Bánd. A telt 
ház előtt zajlott mintegy kétórás koncert 
kezdetén dr. Bíró Ferenc alpolgármester 
köszöntötte a megjelenteket. Képünkön 
Wagner József karnagy és a zenekar

Januárban a Pécsi Kisgalériában nyílt 
Platthy György festőművész műveiből 
kiállítás a festő születésének 100.évfor
dulója alkalmából. A kiállítást Szili Ka

talin, az Országgyűlés Elnöke nyitotta 
meg beszédében méltatva nemcsak a 
művészt, hanem az embert is. Kiemelte 
a PÉCS2010 - Európa Kulturális 
Fővárosa program kapcsán, hogy embe
rek nélkül az épületek üresek, csupán fa
lak, a programokban alkotókra, 
szervezőkre és közreműködőkre van 
szükség, ahhoz hogy élővé váljanak. A 
kiállításhoz anyagához Pécsvárad Város 
Önkormányzata nagyban hozzájárult a

Fiilep Lajos Városi Művelődési Központ 
tulajdonában levő gyűjteményből. 
Pécsváradot dr. Kófiás Mihály nyug. 
jegyző és felesége valamint Bognár 
Gyöngyvér, a művelődési központ igaz
gatója képviselte.

**♦
Publikáló fiatal pécsváradiak 
A Kultúra és Közösség című 
művelődéselméleti folyóirat legutóbbi 
számában jelent meg Baumann Tímea: 
Női emlékezet a délszláv háborúról cí
mű írása. Az író egy sajátos perspektí
ván, életúton keresztül mutatja be a tör
ténteket. Tímea jelenleg a Pécsi Tudo
mányegyetem doktorundusz hallgatója 
A közösségfejlesztés, közösségi társa
dalmi bűnmegelőzés országosan példa
értékű programját mutatja be Kárpáti 
Árpád - a Baranya Ifjúságáért Kht. 
ügyvezetője, Baranya megye ifjúság re
ferense - az Új Ifjúsági Szemle 2007. 
őszi számának lapjain.
A helyi ifjúsági érdekképviselet, a 
Pécsváradi Ifjúsági Önkormányzat és a 
települések lakosságmegtartó képessé
gének kérdéseit firtatja Böröcz Lívia 
Pécsvárad ifjúsági referense.
A folyóiratok a művelődési központban 
megtalálhatóak.
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Zengőtúra
Felhők felett mindig kék az ég 
.. .avagy változatok a hó színére

így volt ez most is, a Pécsváradi Várbaráti Kör 16. óévbú
csúztató Zengő túráján, az év utolsó előtti napján. Az e tájon 
szokatlan hideg és a karácsony előtt leesett hó, a vastag felhő 
és köd réteg alatt csak reméltük, hogy odafenn megtörténhet 
a csoda. Már a Kossuth téren is mesebeli zúzmara borított 
mindent. Az erdőbe érve mintha csodálatos téli díszletek kö
zött haladtunk volt. Az idő is kellemes volt.
Az első csodát már az indulásnál megtapasztaltuk. A túrák tör
ténetében immár másodszor segítettek a Pécsváradi Erdészet 
dolgozói: Scholtz Péternek és Kelemen Lászlónak tartozunk kö
szönettel az LKT-val simára letolt kényelmes sétaútért. Péter, 
mint figyelmes „házigazda” saját szánkón otthonról hozott fel 
száraz fát, és tüzet rakott a csúcson, hogy legyen hol melegedni. 
A „létszámellenőrzést” már a kezdetén feladtuk. Kisebb, na
gyobb társaságok vonultak 9 órától folyamatosan a csúcs felé, 
összefüggő emberfolyamot alkotva. A bonyhádi természetjá
rók népes csapatát Tóth István Zsolt vezette, a Duna -Dráva 
nemzeti Park egykori természetvédelmi őre. Sok ismerős arc 
bukkant fel, régi barátként üdvözölték egymást. Családok, ba
ráti társaságok évről évre itt találkoznak. Természetesen itt 
voltak a Zengő-védők Hosszúhetényből, Pécsváradról, de 
szinte az ország minden tájáról jöttek ismét. A csúcsra érve 
megmutatta magát a várva várt szikrázó kék égbolt. A mesés 
fehérségbe burkolódzó természet pompás látványának hatása 
alól senki nem vonhatta ki magát.
Gállos Orsolya a Kör elnöke üdvözölte a kirándulók hadát, 
közelről és messziről érkezetteket. Utalt az első túrára, melyet 
Dretzky Katalin, a Kör titkára talált ki „őrült ötletnek” szánva, 
próbára téve a kiránduló kedvet. Akkor, 1992-ben 75 fő vett 
részt. A törzstúrázók szívesen emlegetik az eltelt másfél évti
zed történéseit: a Réka-völgyi vadászháznál, majd a későb
biekben a Szász-völgyi TSZ-pihenőházban, legutóbb a Tó
völgyi ifjúsági táborban elköltött jóízű vadételek, a közös nó- 
tázások emlékét.
Dr. Bíró Ferenc, alpolgármester, akit egy nappal előbb bíztak 
meg a polgármesteri teendők ellátásával ezúton mondott kö

szönetét a város vezetése nevében a Zengőt védőknek, a Civi
lek a Zengőért Mozgalom résztvevőnek és a szimpatizánsok
nak, akik nélkül nem győzhettünk volna. Nem ünnepelhetnék 
most ennyien a Zengőn önfeledten, e csodálatos természet kí
nálta környezetben. Megígérte, hogy a Hosszúhetényi Önkor
mányzathoz hasonlóan Pécsvárad is elismeri a Zengőért 
küzdők több éves kitartó munkáját.
Dr. Herbert Tamás a Civilek a Zengőért Mozgalom vezetője is 
üdvözölte a túrázókat, köszöntötte a Civilek a Mecsekért Moz
galom képviselőit. Megemlékezett Győrfy Mihályról. El
mondta, hogy a geodéziai torony bejárata feletti keresztet 
Freund János készítette, rajta a tűzzománc bánáti bazsarózsa 
Neukirchnem Andrásné, hetényi alkotó munkája.
A 2000 óta élő hagyomány szerint átadták Freund János túra
botjait. A legfiatalabbnak (aki a saját lábán jött fel) járót ezen
nel Bánusz Aladár 4 éves unokája kapta, aki Németországból 
érkezett, a legidősebb maga az alkotó volt. A legmesszebbről 
jövők -Anika Berlinből, Sue és John Angliából, Novotny- 
rokon Svédországból - a kereszt kicsinyített változatát kapták 
az alkotótól.
Himnuszok, Szózat, csúcscsokoládé és az elmaradhatatlan 
pezsgőzés vetett véget a remek hangulatú napnak. Csúszkálva, 
mások kutyaszánon, ki-ki saját tempójában érkezett szeren
csésen haza. Köszönjük Füri Ferencnek a kirándulás hangula
tát bemutató, mesébe illő gyönyörű tudósítást, a Vivaldi Téli 
zenéjével kísért képsorokat, melynek nagy sikere volt a Váro
si TV-ben, és azok sem felejtik el, akik nem lehettek részesei 
e megismételhetetlen csodás napnak.

Szeretetszolgálat
Tizenöt éve, 1993-ban alakult meg a 
Magyar Máltai Szeretetszolgálat 
Pécsváradi csoportja, 17 fővel, Hesz An
tal vezetésével, aki a mai napig elnöke, a 
ma 21 fős csoportnak. Az első évben lá
togatást tett Pécsváradon Csilla von 
Boeselager bárónő, a Magyar Máltai 
Szeretetszolgálat örökös tiszteletbeli 
elnökasszonya. Akkor már két éve itt 
tartózkodó délvidéki háború menekült
jeinek ellátásáról kért tájékoztatót, és kí
vánt a nem könnyű munkához sok erőt, 
kitartást, Isten áldását. A Máltaiak rend
szeresen támogatták éveken keresztül a 
több mint 100 fős menekült csoportot. A 
mindenkori plébános lelki vezetője volt

a csoportnak: Mott János, Kövesdi János 
és Antal Géza.
A helyi aktivisták azóta is hallatják 
hangjukat Pécsváradon, bár nagyon sze
rényen, szinte a háttérben meghúzódva 
végzik karitatív munkájukat. Többrétű 
szolgáltatásaik közül talán legismertebb 
a karácsonyi csomagosztás. így történt 
ez a legutóbbi ünnep alkalmával is.
A támogatások segítségével összegyűlt 
adományokból 150 db tartós élelmiszer
csomagot tudtak összeállítani és szétosz
tani. Ez alkalommal Gungl Jánosné, 
Miiller Lajos és felesége Eszter, Bada 
Lászlóné és Sasvári Józsefné saját gép
kocsikkal, illetve személyesen vittek el 
60 idős, zömében egyedülálló, rászoru
lónak a karácsonyt megelőző napokban

egy-egy csomagot. Számos megható ta
lálkozásban, élményben volt részük az 
adományvivőknek. Nem egy helyen 
egyedüli vendégek voltak az ünnepek
re...
Ezúton is köszönetét mondanak a helyi 
támogatóknak: Pécsváradi Malom Kft., 
Aranycipó Kft, Kelet Mecsek Kft., 
Pécsvárad Város Önkormányzata, 
Pécsvárad Coop Kft.,
Valamint a város lakosságának, akik 
rendszeresen juttatnak el hozzájuk ruha
neműt és bútorokat. Bíznak a további tá
mogatásban, hogy a legelesettebbeken, a 
rászorulókon a jövőben is tudjanak segí
teni.

(d.k.)
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Köszönet.

Nagyon sokan keresték fel a Szentháromság teret az adventi vásáron

2007 telén a Közösségi Kerekasztal is 
csatlakozott a hagyományos adventi ren
dezvényekhez. Több hónapos előkészítő 
munka után közösségi összefogással 
több célt tűzött ki és valósított meg: a te

lepülés rászorulóinak megsegítését, a te
lepülés ünnepi kivilágítását, olyan prog
ramok megvalósítását, amelyben a város 
lakói nem csupán résztvevők, hanem ak
tív szereplők, a legfőbb cél és egyben a

megvalósítás eszköze is a városi össze
fogás, a közösségépítés.
A Kezdet karácsonya - Karácsony kez
dete rendezvénysorozat keretén belül 
összegyűlt 944.300 Ft-ot a Család és 
Közösség Alapítvány a következő cé
lokra fordította:
- a város karácsonyfájának és a 

Művelődési Központ homlokzatának 
a díszvilágítása

-35 rászoruló gyermek megajándéko
zása a Mikulás esten

- 70 db élelmiszer csomag kiosztása és 
műsoros karácsonyi ünnepség a rászo
ruló családoknak

- 20 db iskola felszereléseket tartalmazó 
csomag rászoruló kisiskolások részére.

A Közösségi Kerekasztal ezúton is kö
szöni mindazoknak, akik anyagi támo
gatásukkal, felajánlásaikkal, ajándéka
ikkal vagy tevőlegesen hozzájárultak a 
rendezvények sikeréhez és ezzel a célok 

eléréséhez. A kerekasztal megbeszélései 
nyilvánosak, ezért várnak mindenkit, 
akik a város közösségi élete iránt érdek
lődik, ötleteivel tanácsaival a település 
fejlődéshez hozzájárul, szívesen közre
működik a programokban.
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