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Felvidéki Emlékkő-állítás
1946. február 21 -én írták alá a magyar-cseh
szlovák lakosságcsere egyezményt, amely 
szerint kölcsönösségi alapon Magyarország 
annyi szlovákiai magyart vesz át, amennyi az 
országban élő szlovák kéri áttelepítését Cseh
szlovákiába. Szlovákia, mint győztes hata
lom a nemzetiségileg homogén állam megte
remtését tűzte ki célul, 450-470 ezer magyar 
átköltöztetését tervezve. Ám a Magyarorszá
gon létrejövő Csehszlovák Áttelepítési Bi
zottságok kitartó propaganda munkája nyo
mán sem érte el a jelentkezők száma a szá
zezret, így végül mintegy a felvidéki magyar
ság 12-14 %-a hagyta érkezett Magyaror
szágra, s ezzel szemben valamivel több, mint 
70000 szlovák hagyta el az országot.
Az első szlovákiai magyarok bevagonírozá- 
sa 1947. április 7-én Nagymácsé-don 
kezdődött. Pécsváradra az első transzport
1947. májusában, Pünkösdkor érkezett. Tiz 
éve az 50 éves évfordulóra ünnepi műsorral, 
emléknappal, kiállítással emlékeztek meg a 
helybeliek, Nagymácsédon falutalálkozón 
vettek részt. Az egykor megrendezett kiállí
tást is, és most a 10 évvel későbbit is dr. 
Andrásfalvy Bertalan nyitotta meg. Az ak
kori megemlékezek hatására jött létre a Fel
vidékiek Klubja, amelynek kezdeményezé
sére a hatvanéves évfordulóra Felvidéki 
Emlékkő állításával emlékezett Pécsvárad. 
Több hónapos előkészítő munka előzte meg 
azt a néhány napot, amelyen a helybeliek 
vendégül látták azoknak a településeknek a 
képviselőit, akik elfogadták erre a felemelő 
ünnepre a meghívást. A két évvel azelőtti 
ötlet a hónapok során több támogatóra ta
lált, így a helyi önkormányzat is a kezde
ményezés mellé állt, de a költségekhez a ta
gok maguk is hozzájárultak, melynek során 
mintegy 700.000 Ft gyűlt össze. A 
művelődési központ még az elmúlt évben 
sikeres pályázatot nyújtott be a Nemzeti 
Kulturális Alapprogramhoz, újabb forrást 
teremtve a megemlékezéshez.
Azok, akik már megérkeztek Pécsvá-radra, 
március 14-én előbb meghallgatták a 
„Pécsváradi negyvennyolcasok”-ról szóló 
előadást, részt vettek a Hegedűs Imre em
léktábla megkoszorúzásában, majd a helyi
ekkel együtt szorongtak a Várostörténeti 
Múzeumban a „Felvidékiek Pécsvárdon” 
kiállítás megnyitóján, hogy a köszöntő után 
együtt nézzék, keresgéljenek a fényképek, 
tárgyak között, idézzék fel az emlékeket.

Másnap a Kossuth-téri ünnepség megte
kintése után az emlékműnél elhelyezték 
koszorúikat Garamszentgyörgy, Alsó-szeli, 
Nagymácséd képviselői is, majd az ünnep 
az Európa téren Kovács György tárogató
művész játékával folytatódott. Dr. Hargitai 
János országgyűlési képviselő köszön
tőjében kiemelte azt, hogy valójában nem 
lakosságcsere történt hatvan évvel ezelőtt, 
hanem erőszakos kitelepítések és párhuza
mot vont a hasonló sorsot elszenvedett né
metséggel, ugyanakkor elmondta, hogy 
Magyarország gazdagodott a betelepültek 
kultúrájával, tudásával. Füri Ferenc, a ren
dezvény egyik szervezője, a műsor narrá
tora köszöntötte Bokor Bélát, a Határon 
Túli Magyarokért Alapítvány elnökét, 
Helena Valentovát, Garam-szentgyörgy 
polgármesterét, Lancz Istvánt, Nagymácséd 
polgármesterét, dr. Katona Ferencet, 
Alsószeli önkormányzati képviselőjét, dr. 
Pukkai László történészt.
Wass Albert versét szavalta Duba Noémi, 
aki már a Kossuth téren is lenyűgözte a 
hallgatóságot szavalatával, majd O is elhe
lyezett egy követ a talapzatnál, mint tették 
azt a többi településről érkezettek még reg
gel, a szülőfalvakból hozott kövekkel jelké
pesen hozzájárulva az emlékkőhöz.
Szabó Éva, aki egykor részese volt a kitele
pítéseknek, visszaemlékezése sok ember 
szemébe csaltak könnyeket, (beszédét az 
alábbiakban közöljük) Tolnai Gréta éneke 
után Gubik Sándorné, Margit néni, Molnár 
Gézáné, Csilla néni és Farkas István leplez
ték le a követ, amelyért Pásztori Attila 
garamszentgyörgyi és Szabó Lászlóné 
pécsváradi református lelkészek valamint 
Antal Géza Pécsváradi Címzetes Apát 
mondtak el egy-egy imát illetve szentelték 
fel az emlékművet.
Kácsor Klaudia énekét követően a meglepett 
Zsáli Jánost, volt polgármestert szólították ki. 
Előbb dr. Hargitai János, a Baranya Megyei 
Önkormányzat Elnöke Kitüntető Díjat ado
mányozott Zsáli Jánosnak Pécsvárad 
fejlődése érdekében végzett áldozatos mun
kájáért, majd dr. Bíró Ferenc alpolgármes
ter a határon túli magyarság érdekében vég
zett önkormányzati munkájáért Szabó 
László szobrász 56-os emlékművének ki
csinyített mását nyújtotta át. Az indoklás
ban elhangzott, hogy Zsáli János polgár- 
mesterként sokat tett a délszláv háború ide-

Szabó Éva ünnepi beszéde

jén Pécsváradra menekült magyarok letele
pedéséért, kezdeményezője és támogatója 
volta felvidéki és erdélyi magyarokkal 
történő kapcsolatfelvételnek. A Felvidékiek 
Klubjának rendezvényeit anyagilag és sze
mélyes jelenlétével támogatta, az emlékmű 
létrejöttét kezdetektől segítette.
A kitüntetések átadását követően koszorúi
kat, virágaikat helyezték el a megyei, helyi 
és felvidéki önkormányzatok képviselői, 
majd a megemlékezést a Szózat közös el- 
éneklése zárta.
A hivatalos programot a művelődési házban 
rendezett fogadás követte. A terített asztal 
mellett még sokáig folytatódott a beszélge
tés, köszöntők hangzottak el a vendégektől 
és vendéglátóktól.
A jól sikerült délután nehéz volt megválni 
az ismerősöktől, rokonoktól, barátoktól. A 
vendégek elmondták, hogy rég nem volt 
ilyen ünnepük, ahol szabadon örülhettek 
magyarságuknak és azzal búcsúztak, hogy a 
kapcsolatnak folytatódnia kell.

Bognár Gyöngyvér

Szabó Éva beszéde elhangzott 2008. 
március 15-én a Felvidéki Emlékkő ava
tásán.

Megtisztelő feladatot kaptam, emlékez
zem vissza a velünk történtekre, idézzem 
fel személyes élményeimet. Azt, hogy

folytatás a 2. oldalon
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Felvidéki Emlékkő állítás
folytatás az 1. oldalról

szülőfalumtól mintegy 300 km-re, Baranya 
megyében létezik egy hely, Pécsvárad, a 
szüleim először 1944. decemberében hallot
ták.

Kubiczáéknak hívták a házaspárt, akik 
háborús menekültként nálunk töltöttek né
hány napot.

Pécsváradról jöttek, áradozva, szeretettel 
emlegették, meséltek itt hagyott ismerő
seikről, a Várról ahol laktak. Most, felte
kintve, látom a Várat, szüleim tőle néhány 
száz méterre Pécsvárad temetőjében nyug
szanak.

A XX. sz. történetének egyik vihara, 
amelyet csehszlovák-magyar lakosságcsere 
egyezménynek neveztek, felkapott minket 
sok tízezernyi felvidéki magyart és elsodort 
ezeréves szülőföldünkről. Szétszakított csa
ládokat, rokonokat, falusi közösségeket.

Ami történt az számunkra soha el nem 
felejthető fájdalom, még akkor is, ha meg
szerettük új lakóhelyünket, barátokra talál
tunk. A mi családunkat is befogadta 
Hosszúhetény és Pécsvárad, mégis, még ma 
is felvidékiek vagyunk.

Emlékeim.
A háború véget ért és a magyarság már 

tapasztalja azokat az intézkedéseket, ame
lyek semmi jót nem ígérnek. Életem első 
március 15-éje, amikor már tudom, hogy ez 
a nap ünnep.

Anyukám unokatestvére magyar ruhába 
öltöztet, de csak otthon lehetek benne, mert 
tilos ünnepelni és a Himnuszt énekelni. Azt 
még nem értem, hogy mi a Himnusz. Haza 
indulok, az utca túloldalán lakunk, a pártát a 
kabátom alatt viszem és vigyázok, hogy a 
kabátom alól ne látszódjék ki a piros-fehér- 
zöld pántlikás szoknyám.

A rokonok ismerősök szinte egymásnak 
adják a kilincset, fontos hírekkel jönnek, 
annyira, hogy rólunk gyerekekről elfelejt
keznek. Elmaradnak az üdvözlés megszo
kott vidám pillanatai. Érezni lehetett, hogy 
komoly, fenyegető valamikről beszélnek - 
fehérlevél, csomagolás, kitelepítés.

Azután bekövetkezik 1947. májusában 
anyai nagyszüleim kitelepítése. Nagy teher
autók jönnek-mennek. A galántai állomáson 
búcsúzunk tőlük. Amit persze igazán nem 
értettem. Érdekesebb volt, hogy én is fel- 
szállhattam az egyik nagy teherautóra.

Néhány hónap múlva nálunk is folyik a 
csomagolás. A szobák már félig üresek, kopá- 
csolás, ahogy szögezik a ládák tetejét. Jó vicc
nek és játéknak fogjuk fel öcsémmel, hogy a 
trachoma ellen szemünkbe csöppentett 
gyógyszer hatására mindent barnának látunk.

A vagon,
Egyik felében a fekvőhelyek, tűzhely - 

hiszen november volt, a másikban összezsú

folt bútorok. A búcsúzást most sem fogom 
fel, nem ér el a tudatomig, hogy nem me
gyünk vissza Kürtre, nem mehetünk Födé- 
mesre, nem fogom látni Nagymamát, Apa- 
pát, a rokonokat, nem mászom fel a födéme- 
si kert ferdén álló cseresznyefájának törzsé
re.

Hosszúhetény.
Nem emlékszem a megérkezésünkre. Az 

utcán az emberek kérdésére: hogy ki va
gyok? azt válaszolom: az új tanító lánya, 
mert így hallottam egymásközti beszélgeté
seikből.

Családi körben sokat emlegetjük az elha
gyott otthont, hallgatjuk szüléink elbeszélé
seit, nézegetjük ki-kicsoda a fényképeken. 
Még kérdezgetjük: mikor megyünk Födé- 
mesre, és miért nem mehetünk? Milyen ke
serves és fájdalmas érzés lehetett szüléink
nek az ilyen kérdésekre válaszolni.

Telnek az évek, kisgyerekekből nagyob
bak leszünk. Kisebbik öcsém már 
Hetényben tanult meg beszélni, mondott is 
olyan szavakat, amelyeket Anyu első hallás
ra nem értett meg.

Mi is megtanultuk, hogy kezünket lábun
kat nem a csóvány, hanem a csalán csípte 
meg a kertben. Disznóöléskor főzünk kol
duskását, ami a hetényi szomszédok számá
ra ismeretlen.

Az otthoniakkal jönnek-mennek a leve
lek, amelyek szívszorítóan árulkodnak szü
léink hazavágyódásáról. Édesapám 1951- 
ben haza írt levelében mintha egy jajkiáitás 
szólna: „Semmit a világon nem kívánok, 
csak egy-két napra vagy legalább egy na
pocskára hazaugrani, körülnézni, mindent a 
saját szemeimmel megnézni, egypár igaz 
szót elbeszélni. Istenem csak ezt adnád meg, 
legalább ezt!”

Előfordult, hogy a levélben feladott fény
képek nem érkeztek haza. Nagymama lev
eléből idézem: „Istenem miért is vagyunk 
ilyen szerencsétlenek, hogy még csak papí
ron sem láthatunk benneteket édes kis uno
káim, kipotyogtak a könnyeim. Hát akkor az 
életben mikor fogjuk látni egymást, talán 
már soha? Hisz nekünk más örömünk úgy 
sincs, az lenne a legnagyobb, ha együtt le
hetnénk néha-néha.”

A viszontlátásra nyolc évet vártunk. 
Öröm, izgalom, készülődés, utazunk haza! 
A galántai állomáson leszállunk a vonatról, 
állunk dobogó szívvel, sírva-nevetve, kit is
merünk meg és viszont. Mekkorát nőt
tetek?! És fényképek ide, fényképek oda, a 
valóság: állok Nagymama előtt, nem ismer
tem volna meg, már én vagyok nála maga
sabb. Érkezésünk hírére megindul a rokon
ság vendégjárása. Mi is megyünk bicikli
zünk Kürtre, Kosutra, Diószegre, utazunk 
Szencre, Galántára. Mindenhol nagynénik, 
nagybácsik, unokatestvérek, alig győzzük

megjegyezni, hogy ki hogyan rokon. Meg
elevenednek a szüléink által sokat emlege
tett helyszínek , Dudvág, Feketevíz, 
Kisduna. Likashegy - nagyapa szőlője, ahol 
körülnézve, azt kérdeztük, hogy hol itt a 
hegy? Mert a mi baranyai szemünk csak 
holmi kis foldhullámocskát látott.

A temető.
Amikor először mentem ki a födémesi 

temetőbe, akkor döbbentem rá igazán, mit 
jelent, hogy ez a szülőföldem! Ahogy édes
apám elmondta, kiknek a sírjainál járunk 
nagy-, déd-, ük- és szépszüleink, oldalági 
rokonaink nyugszanak itt. Számomra katar- 
tikus élmény volt, igen innen szakadtunk el, 
itt éltek elődeink, ide kötnek a gyökereink.

Aztán még néhány csodálatos vakáció 
Födémesen. Kirándulások: Pozsony, 
Trencsén, Pöstyén, a Vág-völgye, ajándékok 
és vásárlások. Mindezekhez persze hozzá
tartoztak a kor durva, néha megalázó proce
dúrái. Már az útlevél kérő lap rovata: kül
földön élő rokonai. Majd a következő: Ho
gyan kerültek külföldre? Vámvizsgálatok, 
várakozások a határon, csomagok feltúrása. 
Azt hiszem ilyenekről mindannyian sokat 
tudnánk mesélni.

A velünk történtek, divatos kifejezéssel 
élve, nem voltak publikusak. Csak otthon és 
baráti körben beszéltünk róla. Sokan nem 
tudják, nem tudták, mi történt velünk.

2001-ben találkoztam egy gyermekkora 
óta Németországban élő hölggyel. A 
Pécsváradi Képeskönyvet lapozgatva, a fel
vidéki képeket tartalmazó oldalakat úgy ér
telmezte, hogy szlovákok élnek itt. Amikor 
elmondtam, hogy kik a felvidékiek és ho
gyan kerültek ide, őszinte megdöbbenést 
váltott ki belőle, hogy az iskolában tanult 
kitelepítésekről, de hogy ez a csehszlováki
ai magyarsággal is megtörtént, arról soha 
nem hallott.

Mi beilleszkedtünk új lakóhelyünk kö
zösségeibe, a fiatal generáció itt alapított 
családot, gyermekeik már pécsvaradiak. 
Volt aki nem tudott hazalátogatni, már nem 
volt kihez, és voltak, vannak akik szándéko
san nem beszéltek a felvidéki otthonról. Az 
évek, a mindennapok eltüntették a különb
ségeket, ki honnan jött. De még ma is sokan 
vagyunk akik soha nem tudjuk elfelejteni a 
szülőföld emlékét és időnként el kell menni 
Garamszentgyörgyre, Hontfuzesgyarmatra, 
Nagymácsédra, Alsószelibe, még akkor is, 
ha a legközelebbi rokonainkhoz már csak a 
temetőkbe mehetünk ki.

Örülök, hogy elkészült ez az emlékkő, és 
fájó szívvel gondolok azokra, akik már nem 
láthatják. Emlékeztesse majd a következő 
nemzedékek tagjait, hogy számos család fel
menői az itt felsorolt falvakból származtak 
ide Baranyába, Pécsváradra. Az én 
nemzedékemből többen is elmondhatjuk, 
úgy megszerettük új lakóhelyünket, hogy 
nem feledhetjük az ősi Felvidéket.
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Márciusi Ünnepeink
Március közepén Pécsvárad többször is 
ünnepel. Ebben az évben is az általános 
iskola „Kodolányi Nap”-i megemléke
zésével kezdődött március 13-án a Vár 
utcai óvoda falán elhelyezett emléktáb
lánál, ahol az iskola tanulói adtak mű
sort. A következő nap a Pécsváradi Vár
baráti Kör szervezésében a Városháza 
dísztermében a pécsváradi ’48-asokról 
tartott előadást Nagy Imre Gábor 
főlevéltáros, majd Hegedűs Imre emlé
kére, a Városháza falán elhelyezett táb
lánál rótták le tiszteletüket a jelenlevők.

Ugyanezen a napon nyitott meg dr. 
Andrásfalvy Bertalan a Várostörténeti 
Múzeumban a „Felvidékiek Pécs- 
váradon” c. kiállítást, mely szintén a 
Várbaráti Kör munkája nyomán jött lét
re.
Március 15-én a Kossuth téren a 
Kodolányi János Általános Iskola tanu
lóinak rendkívül színvonalas, változatos 
műsora előtt dr. Bíró Ferenc alpolgár
mester mondott köszöntőt, majd a hely
beli intézményeken, szervezeteken, pár
tokon kívül a felvidékről érkezett ven

dégek is elhelyezték a megemlékezés 
koszorúit a Kossuth szobornál.
Az ezt követő, a felvidéki kitelepítések 
60 éves évfordulójára állított emlékkő 
avatására több százan jöttek el a 
művelődési központ melletti térre, hely
beli „felvidékiek” és „felvidéki magya
rok” , hogy részt vegyenek a megemlé
kezéseinken.
(az eseményekről részletes beszámolók 
külön találhatók meg újságunkban.)

Dr. Bíró Ferenc alpolgármester beszéde, 
amely elhangzott március 15-én a Kos
suth téren

Tisztelt ünneplő pécsváradi Polgártársaim!
160 éve március 15-én kezdődött a ma
gyar nép történelmének legszebb és má
ig a magyarok szíve mélyén őrzött szent 
forradalma.

Nem sok mindenre emlékszem ifjúkori 
történelem óráimról, de emlékeimben 
máig él, amikor történelem tanárom az 
1948-as forradalom és szabadságharc ta
nításakor, tőle szokatlan módon, kipirult 
arccal, lelkesedéssel, csodálattal és mély 
átéléssel beszélt a forradalomról, 
Petőfiről, Táncsics kiszabadításáról.
Az órán hallottak magával ragadtak ben
nünket is. Az óraközi szünetben karunk
kal vívtunk, délután kardot, puskát fa
ragtunk és szabadságharcot játszottunk. 
Osztrák azonban senki sem akart lenni, 
így ivódott be lelkűnkbe március 15-e 
szeretete, anélkül, hogy a forradalom

igazi értelmét és lényegét talán megér
tettük volna. így nevelt észrevétlenül ha
zaszeretetre bennünket a kádári diktatú
rában akkori osztályfőnökünk.
Bízom benne, hogy így van ez ma is. Az 
óvoda, az iskola, a család az, amely az 
ifjabb generációk hazaszeretetét kiala
kítja, táplálja, formálja. Mégis előfordul, 
hogy amikor fiatalokkal beszélgetek, azt 
érzékelem, hogy értékrendjükben háttér
be szorul a haza és a hazaszeretet fogal
ma. Látszólag, pedig nincs miért izgulni, 
a haza nincs veszélyben, nincs külső el
lenségünk, szabadság van! Oda utazha
tunk, ahová akarunk! Az európaiság esz
méi feleslegessé teszik a haza féltését. A 
„határok-nélküliség” gondolata, a sza
badság érzetét keltve, azonban csökken
tik a haza iránt érzett felelősséget és ag
godalmat. Európa, a népek Európája, pe

dig csak akkor lehet szilárd és erős, ha 
alapkövei az alkotó nemzetek erősek és 
szilárdak.
Egy nemzet lehet szegény, vagy gazdag, 
de erkölcsi erejét a hit és a hazaszeretet 
határozza meg! A nemzet erkölcsi ereje 
a történelméből gyökeredzik, és jelené
ben erősödik tovább!
Jöhet tatár, jöhet török, abszolút monar
chia és diktatúrák, mindig a hazaszeretet 
az, amely segíti a nemzet megmaradását. 
1948. máig ható másik üzenete, a sza
badság eszméje és a szabadság szeretete. 
Gróf Széchenyi István ezt mondja a sza
badságról:
„A szabadság az Istennek ezen legszebb 
ajándéka, mind gyémánt a bércek keblé
ben úgy van az emberek előtt mélyen 
rejtve, s az ami őket a legbizonyosabban 
boldogítaná, előttük úgyszólván isme
retlen jó.”

Tisztelt ünneplő Közönség!

Mi is lenne a szabadság?
Figyelünk rá?
Fontosnak tartjuk?
Megbecsüljük?
Vajon boldogít-e bennünket a szabad
ság, vagy csak mint „gyémánt a bércek 
kebelében” ahogy a legnagyobb ma
gyar gróf Széchenyi István monda 
„előttünk mélyen elrejtve van”? 
Hétköznapjainkat rengeteg gond terhe
li, a megélhetés bajai, emberi konfliktu
sok, amelyek sokunk életében napról- 
napra ismétlődnek. Méltán érezhetjük 
úgy, hogy sok minden hiányzik az 
életünkből, ám van szabadságunk! Sza
badság, amely annyi nemzedéknek nem

folytatás a 4. oldalon
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Tisztelt ünneplő pécsváradi Polgártársaim!

folytatás a 3. oldalról

adatott meg. Szabadság, ami lehetőséget 
ad arra, hogy ezeket a hiányokat pótol
juk! Szabadság, ami esélyt ad arra, hogy 
emberhez méltó életet éljük, hogy a saját 
emberségünkből a saját akaratunk sze
rint éljünk!

Tisztelt Hölgyeim és Uraim!

Egy vidéki újság 1914. március 15-i szá
mában ezt írta:
„Ezen a napon virradt fel a szabadság 
napja! Ezen napon rázta le a magyar nép 
az abszolutizmus jármát! Ezen a napon 
törte ketté azokat a bilincseket, amelyek 
megkötve tartották a magyar nemzet 
akaratát.”
Ilyen egyszerű volt, március 15-e igaz
sága!
S mi is volt ez az akarat? A márciusi if
jak 12 pontja fogalmazta meg a leghatá
rozottabban:
Mindenekelőtt a szólásszabadság.
Az, hogy mindenki szabadon elmond
hassa a véleményét.
Az volt a magyar nemzet akarata, hogy 
mindenki szabadon írhasson, s ne a hata
lom mondja meg, mit irhát le, és mit 
nem!
Az, hogy politikai meggyőződése miatt 
senki ne kerüljön börtönbe!
Az volt a magyar nemzet akarata, hogy 
saját sorsát saját kezébe vegye.
Az, hogy legyen saját kormányunk! Sa
ját kormányunk, amit mi választunk, s 
ha alkalmatlan a feladatára, mi magunk 
csaphassuk el.
Az, hogy legyen saját országgyűlésünk, 
ahol a mi érdekeinket képviselik az álta
lunk megbízott küldöttek, akiket mi kül
dünk oda, s ha nem jól végzik a munká
jukat, mi magunk csaphassuk el őket!
Az volt a magyar nemzet akarata, hogy 
minden polgártársunknak - tartozzék 
bármely felekezethez is - egyforma jo
gai legyenek, s hogy a közös terhek hor
dozásához mindenki anyagi lehetőségei
hez mérten járuljon hozzá!
Az volt a magyar nemzet akarata, hogy 
önállóan dönthessünk pénzügyeinkről, 
legyen nemzeti bankunk, amely gazda
sági gyarapodásunkat szolgálja. Legyen 
nemzeti őrseregünk, vagy ahogyan pár 
hét múlva nevezték, honvédségünk, 
amely alkotmányunkat híven szolgálja, s 
amely meg tudja védeni határainkat!

Az volt a magyar nemzet akarata, hogy a 
magyar nemzet minden része tartozzon 
össze, lépjen unióra saját magával.
Az volt a magyar nemzet akarata, hogy 
szűnjön meg a jobbágyság, hogy mind
annyian szabadon dönthessünk arról, ki
nek akarunk szolgálni, kinél akarunk 
munkába állni, s általában, hogyan aka
runk rendelkezni életünkről!
Ezek a kívánságok akkor szinte egy va
rázsütésre megvalósultak. Hatalmas 
lehetőségek nyíltak meg egy szempillan
tás alatt. Vörösmarty Mihály egyik leg
szebb versében, az Előszóban így írt 
azokról a napokról:
„Öröm- s reménytől reszketett a lég, 
Megszülni vágyván a szent szózatot, 
Melly által a világot mint egy új, egy 
Dicsőbb teremtés hangján üdvözölje.”
A szabadságot azonban kezdettől fogva 
veszély fenyegette, Rövidesen kiderült, 
hogy halálos veszély. A nemzet egy em
berként állt talpra ebben a veszélyben, és 
vállalta a harcot a szabadságáért. A har
cot, amely nagyon is egyenlőtlen volt, és 
rengeteg áldozattal járt.
De vajon felismerhető-e a szabadságra 
törő rész? Vajon észre vesszük-e, ha nem 
lovon és nem fegyverrel közelít? Vajon 
feltűnik-e, ha lappangva jön, mint a ví
rus és agyunkba férkőzve öli ki lassan a 
szabadság vágyát és a hazaszeretetei. 
Sajnos ez reális veszély!
A médiák által közvetített agymosás, az 
egyéni szabadság, szabadosság túlhang
súlyozása, az integrációk túlértékelése 
tovább gyengíthetik a haza iránt érzett 
szeretetet, felelősséget, és lassan kiölhe
tik a magyar népre évszázadok óta 
jellemző szabadság-szeretetet is. Mind
ezt erőszakos cselekedetek nélkül, mo
dem XXL századi módszerekkel. Közös 
felelősségünk, hogy ez ne így legyen és 
tegyünk ellene!
A hazaszeretetre való nevelés az, amikor 
magunkénak érezzük lakóhelyünket, vá
rosunkat, azok utcáit, fáit, virágait, a 
Zengőt. És fáj, ha baj éri őket, óvni és 
védeni szeretnénk mindezt! Az Ország 
kudarcai, a mi kudarcunk is, és sikerei a 
mi sikereink is!

Tisztelt Ünneplő Pécsváradiak!

A magyarokat a történelem során annyi 
veszély fenyegette és annyi baj érte az 
évszázadok során, hogy azt kevés nem
zet élte volna túl. Bennünket mindig a

szabadság szeretete segített át a vész
helyzeteken. Ezért kell ezeket az értéke
inket mindenáron megőrizni. Csak így 
tudunk védekezni korunk nemzet- és 
szabadságromboló eszméi ellen! Ma az 
Isten helyére lépni kívánó pénz, a tőke 
akar meghatározni mindent! Lopva, be
szivárogva vásárol meg iparágakat, föl
deket, egész nemzeteket. Ezzel új rab
szolgaságba kényszerítve őket! Szabad
ságukat ugyan megőrizhetik, utazhat
nak, vándorolhatnak, de gazdasági rab
ságban tartja a nemzeteket. Szólás-sza
badságukat meghagyván, de agyukat el
butítva, a közügyektől eltántorítva, elve
szik tőlük az igazság kimondásának örö
mét. Sajnos ebben vannak segítőik is. 
Azok a felelős politikusok, akik ezt tud
ják, felismerik és nem küzdenek ellene, 
és nem segítik a lelkileg gúzsba kötött, 
érzelmileg és szellemileg megnyomorí
tott tömegek újra-eszmélését, nemzetté 
kovácsolódását. Azok, akik a nemzetet 
megosztva 2004. decemberében nem 
hagyták, hogy újra egyesüljön a szét
szórt magyar nemzet, legalább állampol
gárságában. A történelem majd ítéletet 
mond felettük is.

Tisztelt Pécsváradiak!

Vajon ma hányán lennénk azok, akik ké
szek lennének meghalni a hazáért? 
Lennének-e ma, ha kell Petőfik, 
Széchenyik, Kossuthok, Vasváryk, 
Battyhányi Lajosok?
Nem tudom!
A szabadság felelőssége, hogy valóra 
kell váltani, ami a szabadságból követ
kezeik. Ki kell teljesítenünk az életün
ket! A szabadság csak lehetőség, az éle
tünket magunk éljük. Minden lehetőség 
csak annyit ér, amennyit valóra tudunk 
váltani belőle. Kívánom magunknak, 
hogy beteljesedjenek Vörösmarty 
előszavának nyitósorai:

„Midőn ezt írta,
tiszta volt az ég.
Zöld ág virított a föld ormain. 
Munkában élt az ember mint hangya: 
Küzdött a kéz, a szellem működött, 
Lángolt a gondos ész, szív remélt 
S a béke izzadt homlokát törölvén 
Meghozni készült a legszebb jutalmat, 
Az emberüdvöt, mellyért fáradott.” 
Ehhez azonban „Istennek ezen legszebb 
ajándékát, a szabadságot, mint gyémán
tot a bérezek kebléből”, úgy kell nekünk 
is felszínre hoznunk magunkból, és min
dennapjainkban felmutatni!
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Pécsváradi
negyvennyolcasok

Nem kevesen voltak Pécsváradon, 
akik 1848/49-ben a forradalom ügye 
mellé csatlakoztak. Az ő tevékenysé
güket kutatta ki Nagy Imre Gábor 
főlevéltáros, aki eredeményeit a már
cius 14-i emlékesten, a városháza 
dísztermében mutatta be. Pécsvárad 
2839 fős, jelentős mezőváros a re
formkorban. Fejlettségben csak Pécs 
és Mohács előzte meg Baranyában. 
Iparosok, kereskedők, nemesi szárma
zású hivatalnokok, értelmiségiek éltek 
itt jelentős számban, a Közalapítványi 
Uradalom és a szolgabírói székhely 
igazgatási-jogszolgáltatási feladatokat 
látott el. Osztrák vértesek állomásoz
tak a városban (tiszti lakások=Penta- 
gon-ház, katonai kórház=Kollégium). 
Érdekesség, hogy a mohácsi járás 
1830-tól Pécsváradon, a kúriájában 
vagy „a pécsváradi megyeházán” tar
totta székhelyét. 9 pap és tanító szol
gálta a református magyar, a katolikus 
némez, az ortodox szerb és a zsidó et
nikumot. Az egészségügyet Visy Ist
ván megyei sebészorvos és Herry Jó
zsef gyógyszerész képviselte. A me
gye négy kaszinója közül Pécs és 
Mohács mellett egy Pécsváradon mű
ködött - ez volt a politikai élet köz
pontja.
1848/49-ben 43 pécsváradi állt be 
honvédnak Kossuth zászlaja alá, több 
itteni születésű honvédtisztről van tu
domásunk. Az 1848. május 4-i megye
bizottmányba négy pécsváradit vá
lasztottak: Gál István református lel
készt, Visy István orvost, Hegedűs Im
re ügyvédet és Resszer János bírót. A 
megtorlás idején a Hardegg vértesek 
több helyi előkelőséget megbotoztak, 
így Visy Istvánt is. Pribék Bódog köz- 
alapítványi főtisztet idő előtt nyugdí
jazták. Legismertebb negyvennyolca
sunk Hegedűs Imre, a város ország- 
gyűlési képviselője, akinek húsz éve, 
1988 óta márványtábla, korábbról ut
canév őrzi emlékét.
Nagy Imre Gábor előadása után a 
Kodolányi Jánxos Általános Iskola ta
nulói, Resch Roxána és Sás Bernadett 
emlékezett meg Hegedűs Imréről. 
Gubik András klarinét-szólójára az 
Önkormányzat, az iskola és a 
Pécsváradi Várbaráti Kör koszorúzta 
az emléktáblát.

„Felvidékiek 
Pécsváradon” - kiállítás

Csak érzékeltetni tudja e népcsoport 
szellemi, tárgyi gazdagságát az a kiállí
tás, amit „Felvidékiek Pécsváradon” 
címmel rendezett saját gyűjtéséből a 
Pécsváradi Várbaráti Kör. Ez az egyesü
let és a Művelődési Központ (Dretzky 
Katalin, Kárpáti Árpád, Töttös Sándor) 
rendezte meg a kiállítást 1997 októberé
ben, a felvidékiek kitelepítésének 50. 
évfordulóján. Az akkor rendezett emlék
esten 300-an vettek részt, köztük 
Nagymácséd, Alsószeli, Nagyfódémes, 
Garamszentgyörgy polgármesterei és 
nagyszámú felvidéki vendégsereg. A ki
állítás lebontásakor ezek a családok ala
pították meg a Felvidékiek Klubját, 
mely azóta is működik, és két éves elő
készületek után 2008-ra emlékkő állítá
sát tűzte ki célul.
A Pécsváradi Várbaráti Kör a helytörté
neti gyűjteményt építvén, e tíz év alatt 
felgyűjtötte az itt élő családok adomá
nyait, és emlékünnepségükön ismét ki
állítás megrendezésével kívánt tiszteleg
ni, ezúttal a majdani Várostörténeti Mú
zeumban.
A családok ismét elhozták féltve őrzött 
régi bibliáikat, bennük a megrázó törté
nelmi események - háború, katonaság, 
deportálás - bejegyzéseivel. Mellettük 
ott vannak a kis keszkenők, melyekkel a 
templomba vonultak vasárnaponként. Itt 
vannak legszebb ruháik is, a brokátse
lyemből készült ünneplők, de találunk 
különleges kabátkákat, gyönggyel ki
varrott vagy díszes gombú mellényeket, 
gyönyörű kendőket. Gazdag e népcso
port háziszőttes állománya, mely szintén 
még az óhazából származik. Külön feje
zetet alkotnak a kitelepítés dokumentu
mai, a „fehér lapok”, a vagyonleltárok, a 
deportálásukat „kitelepítéssé” szépítő 
papírok. Fényképeik elárulják, milyen 
gazdag kulturális és társadalmi életet él
tek a Galánta és a Garamszentgyörgy, 
Léva környékén őshonos magyarok: is
koláik, tanítóképzőik, olvasóköreik, 
színjátszóik, kórusaik, néptáncosaik ele
ven társadalmi környezetről tanúskod
nak. Fejlett gazdálkodást folytattak ter
mékeny folyammenti földjeiken, ahon
nan elűzték őket.
Dr. Andrásfalvy Bertalan akadémikus, 
egyetemi tanár, néprajzkutató történeti 
áttekintést adott megnyitójában a felvi

déki magyarság kiűzetéséről, deportá
lásnak minősítve azt. Ennek célja az et
nikai tisztogatás volt. Befogadásuk ér
dekében a szövetséges hatalmak elren
delték, hogy Magyarország a németek 
kitelepítésével=deportálásával „csinál
jon helyet” - tetézve egyik bűnt a másik
kal. Idegen nyomásra történt mindez, de 
a mi hibáink is számosak voltak - zárta 
szavait a néprajzkutató.
Tárogatón közreműködött Ormándi 
László, aki felvidéki dallamokat játszott. 
A „ Felvidékiek Pécsváradon ” című ki
állítást Dretzky Katalin, a Pécsváradi 
Várbaráti Kör titkára rendezte. Kivitele
zésében Szabó Éva és Gállos Orsolya 
vezetőségi tagok voltak segítségére, to
vábbá a Felvidékiek Klubjából Lőrinczi 
Albertné, Abelovszky Hajnalka, Kis- 
Bocz Jánosné Kotasz Irén, Winkler 
Györgyné, Szabó Jánosné Füri Gizella, 
Lakatos Béláné, a Várbaráti Körből 
Kruckenberger Jánosné.
A Kör tagjai adják hétköznap délutánon
ként 14-17 óráig látogatható kiállítás te
remőreit.

G.O.

Hírek röviden
FELVIDÉKIEK PÉCSVÁRADON 
1947 - 2007” kiállítás a Várostörté
neti Múzeumban
Megtekinthető: hétköznapokon 14 
órától 17 óráig. Belépődíj: 200 Ft. 
Csoportoknak előzetes bejelentkezés 
alapján más időpontban is 
tartanak tárlatvezetést, (diákoknak 
ingyenes)

A ZENGŐ DVD kapható! Koltay 
Erik a Zöldsorsok sorozatban elké
szült Zengő filmje megvásárolható a 
Művelődési Házban 2000 Ft-os áron. 
A filmnek egy évvel ezelőtt volt a 
bemutatója a Peónia túrához 
kapcsolódóan, akkor sajnos kevés 
példányt tudtak az alkotók 
magukkal hozni. Kérjük mindazokat 
akik előjegyeztek és szeretnének 
vásárolni hogy Húsvét után jelent
kezzenek.
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Pécsvárad Város helyi választási bizottsága az időközi polgármester választást 2008. április 6-ra tűzte ki. 
Ezen a napon a szavazás 6.00 órától 19.00 óráig tart.

A választási bizottság az alábbi polgármester-jelölteket vette nyilvántartásba:

dr. Bíró Ferenc 
Bogos Csaba 

Kárpáti Árpád

A következő oldalakon ajelöltek bemutatkozását közöljük.

Együtt egy virágzóbb Pécsváradért!
Összeköt bennünket a múlt öröksége, a jelen nehézsége, 

a jövő reménysége.

Dr. Bíró Ferenc
alpolgármester,

polgármesterjelölt

Tisztelt Választópolgárok!

32 éve élek Pécsváradon és az Önök 
egyik háziorvosa vagyok. Letelepe
désem szinte első percétől részt ve
szek a közéletben.

Úgy látom, hogy eddigi önkor
mányzati, politikai és gazdasági 
tapasztalataimat most hasznosít
hatnám legjobban a város érdekében. 
Az orvosi pályámtól sem kívánok 
teljesen elszakadni, mert szeretem a 
betegeimet. Ezért heti két napot to
vábbra is rendelni fogok. Helyette
sem Kapuvári Péter doktor lelkiis
meretes, jó szakmai felkészültségű 
kollégám.

Úgy érzem, meg tudok felelni annak 
az elvárásnak, amit Önök Pécsvárad 
leendő polgármesterével szemben 
támasztanak.

Ezekben a nehéz időkben kellő ta
pasztalattal és gyakorlattal lehet csak 
a város pénzügyi egyensúlyát meg
őrizni úgy, hogy közben működjön 
és fejlődjön, ugyanakkor ne adósod- 
jon el.

1. Megválasztásom esetén az önkor
mányzati munkában fokozottan 
figyelembe vennénk azon öntevé
keny civil szervezetek vélemé
nyét, melyek a város kulturális, 
sport- és szociális életével kap
csolatban segítenék a várospoliti
ka alakítását.

2. Új gazdaságélénkítést és letele
pedést segítő marketing stratégia 
alkalmazása (környezetbarát ipar, 
kedvezményes építési feltételek).

3. Pécsváradi Vár helyzetének kö
zéptávú rendezése (gazdaságos 
működtetés, folyamatos nyitva 
tartás).

4. Pécsvárad város középtávú fej
lesztési stratégiájának kialakítása 
különös tekintettel az európai 
uniós pályázati rendszerekre.

5. Pécsvárad köztereinek, művelő
dési házának rehabilitációja.

6. Közintézmények költségeinek 
csökkentése (gazdaságos fűtési 
rendszer az uszodában és a sport
csarnokban).

7. Új munkahelyek létesítése, re
habilitációs foglalkoztató létreho
zása.

8. Új szociális stratégia (lakhatás, 
foglalkoztatás bővítés, új idős
gondozási rendszer).

9. Tömegsport támogatása.

10. Új szakrendelő építése.

11. Megújult városi lap és új műsor
szerkezetű városi televízió.

Tisztelt Választópolgárok!

Amennyiben eddigi munkám és 
programjavaslataim alapján alkal
masnak találnak polgármesternek, 
kérem, támogassanak szavazataikkal 
2008. április 6-án.

DR. BÍRÓ FERENC 
alpolgármester, 

polgármesterjelölt
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Programom célja: egy élhető, jó
kedvű Pécsvárad megvalósítása

Eredménye: egy gazdaságosan mű
ködő, ismert, növekvő lakosságú 
város megteremtése

A program fő hangsúlya Pécsvárad 
és környéke turizmusának fejlesz
tésére esik. A turizmusból, és az 
ahhoz kapcsolódó programokból, 
támogatásokból adódó többletbe
vételekkel gazdaságossá, eredmé
nyessé tesszük a város működését 
Természetesen a turizmus hatásai, 
bevételei nem azonnal fognak lát
szani, viszont addig is óvni kell a 
város költségvetését. Több vállal-

kozózóval is beszéltem, szívesen támogatják a várost, ha van 
értelmes programja,

A turizmus kitörési pont a város életében. Európában több 
országban, sok-sok településen látni a hatását, sikerét.

Az idelátogatók egy szép, gondozott, tiszta, virágos várost 
kell, hogy találjanak. A virágok és a tisztaság nemcsak a tu
risták hangulatára hatnak pozitívan, hanem a pécsváradi lako
sokéra is. Egy tiszta, szép városban boldogabban lehet élni, a 
gondokat is könnyebben lehet elviselni. Vidámabb, mosolygó- 
sabb hétköznapjaink lehetnek.

Persze ahhoz, hogy őszinte tegyen a boldogságunk, nem árt, ha 
a jövedelmünk rendben van. A turisták számának növekedésé
vel emelkedik az önfoglakozatatás. Többen adhatnak ki szobá
kat, láthatják vendégül az idelátogatókat. Fejlődik a pécsvá
radi borturizmus, csodálatos környezetünket sokan örömmel 
kerékpározzák körbe. Bemutatjuk kulturális örökségünket, 
várunkat, hagyományainkat. Az egészség-turizmusra is külön 
hangsúlyt fektetünk, gondolok itt a nőgyógyászatra, fogászat
ra, reumatológiára. A turisták számának növekedése jelentős 
hatással lesz a pécsváradi kisvállalkozásokra is. Az idelátoga
tó itt mehet el fodrászhoz, javíttathatja autóját, vásárolhat a 
boltban, vehet ajándéktárgyat az ékszerboltban, a fafaragó
tól, vagy itt válogathat kedvére a nyugdíjasotthon kreatív lakói 
által készített ajándékokból. Ez mind- mind bevételt jelent a 
városnak és a város lakóinak egyaránt.

A bevételek növekedése további lehetőségeket biztosit szá
munkra a város életének minden területén:

KÖZBIZTONSÁG

• Térfigyelő kamerákat helyezünk el, támogatjuk a Polgárőrség 
működését.

• Újraélesztjük a helyi önkéntes tűzoltóságot, hiszen tudjuk, 
hogy tűz esetén mennyire ki vagyunk szolgáltatva a komlói és 
pécsi tűzoltóknak.

KÖZTEREINK VÉDELME

• A meglévő közterek Pécsvárad közösségi életének fontos 
színterei. Ezeket ápoljuk, szépítjük.

• Felújítjuk és karbantartjuk védett épületeinket.

• Megoldjuk a mozgáskorlátozottak közlekedési problémáit a 
közintézményekben, valamint a közterületeken. 

HULLADÉK-GAZDÁLKODÁS

• Több szelektív hulladékgyűjtőt helyezünk ki, látszik a meg
növekedett igény ezekre.

• Megoldjuk a gépesített utcatakaritást.

KÖZÖSSÉGI ÉLET

• Sokkal több figyelmet fordítunk nyugdíjasainkra. Bővítjük a 
közösségi tereket, gondolok itt például egy óriás sakk kialakí
tására.

• Bővítjük a városi könyvtárat sok új könyvvel.

• A könyvtárban ingyenes internet-használatot alakítunk ki.

• Fiataljaink számára közösségi, és szórakozó helyeket ho
zunk létre.

• Erősítjük a tömegsportot, forrásokat keresünk a sportok tá
mogatására

Mindezek csak álmok maradnának, ha nem foglalkoznánk a 
város költségvetésének rendbetételével:

• Átgondolt városfejlesztési programot kell sürgősen kidolgoz
nunk.

• Erre a programra kell felépítenünk, és keresnünk a pályázati 
lehetőségeket.

• Felül kell vizsgálnunk az uszoda működési költségeit, és ter
vet kell kidolgoznunk a gazdaságos működésre.

• Terveket kell kidolgoznunk az önkormányzat által működte
tett intézmények gazdaságos fenntartására.

• Át kell gondolnunk, és terveznünk a városi intézmények 
energia-ellátását és fűtésrendszerét, meg kell vizsgálnunk al
ternatív fűtőanyagok alkalmazását (fahulladék, napenergia).

• A sportegyesületek működését gazdaságossá, és kiszámítha
tóvá kell tennünk, élnünk kell a támogatásban rejlő lehetősé
gekkel.

Az önkormányzat működésével kapcsolatban is szükség van 
változásokra:

• Nyitottá, és nyilvánossá tesszük az önkormányzat működé
sét, költségvetését.

• Szoros kapcsolatot alakítunk ki a pécsváradi polgárokkal, ci
vil szervezetekkel és vállalkozásokkal. Megvalósítható elkép
zeléseiket beépítjük a városi tervekbe.

• Ugyancsak szoros kapcsolatot építünk ki a környező telepü
lésekkel. A turizmus kiváló lehetőség erre.

Kívánok minden pécsváradi polgárnak egy sikeres Pécsváradot, 
és jókedvű hétköznapokat!

Bogos Csaba 
polgármester-jelölt

A mosolygós és jókedvű
Bogos Csaba 

polgármester-jelölt 
programja

PÉCSVÁRADÉRT
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Kárpáti Árpád
független

polgármester-jelölt

Kárpáti Árpád vagyok, 31 éves, nős. 
Pécsváradon nőttem fel és itt tervezem a 
jövőmet is. Családom, rokonaim többsége 
is itt él. Első diplomámat művelődésszer
vező szakon szereztem, majd ezt követően 
kiegészítettem PR szakértő és ifjúsági 
szakértő diplomával.
1998 és 2004 között közalkalmazottként 
dolgoztam a helyi Fülep Lajos Művelődé
si Központban és Pécsvárad Város Önkor
mányzatánál, először művelődésszervező
ként, majd ifjúsági referensként. 2004-től 
a Baranya Ifjúságáért Kht-nál dolgozom 
ifjúsági referensként, 2005-től pedig ügy
vezető igazgatóként. Itt szereztem tapasz
talatot vezetői, gazdálkodási és projektme
nedzsment feladatok ellátásában.
2006-tól Pécsvárad Város Önkormányza
tának képviselője, 2007-től a Baranya Me
gyei Önkormányzat Művelődési, Kisebb
ségi, Ifjúsági és Sport Bizottságnak külső 
szakértő tagja vagyok. Főállású munkám 
mellett, ahhoz kapcsolódva sokat tevé
kenykedem a civil szféra fejlesztéséért. 
2004-től országos és regionális testületek
ben civil delegáltként látok el szakértői és 
döntéshozó feladatokat.

Amit eddig tettem Pécsváradért:
- Ifjúság az előtérben: 2000-től 
Pécsvárad ifjúsági életének tudatos fej
lesztése, a Pécsváradi Ifjúsági Önkor
mányzat megalakítása, ifjúsági koncepció 
kidolgozása, ifjúsági klub létrehozása, if
júsági programok szervezése.
- Felnőttképzések: 2000-től felnőttképzé
sek, tanfolyamok szervezése, lebonyolítá
sa (különböző informatikai és angol nyelv- 
tanfolyamok).
- Generációs-híd program: 2003-tól a 
Nyugdíjasok Körzeti Egyesületének segíté
se, programjaik támogatása, a Pécsváradi 
Kistérségi Teleház létrehozása.
- Kommunikációs és marketing tevé

kenység: 2000-től városi és kistérségi kiad
ványok, idegenforgalmi anyagok szerkesz
tése, elkészítése, a helyi média segítése 
(Hírmondó, Zengővidék, Városi Televízió).
- Pályázatírás: 1998-tól különböző forrás- 
lehetőségek felkutatása és sikeres kihaszná
lása. Pályázatírás Pécsvárad Város Önkor
mányzata, intézményei, valamint helyi civil 
szervezetek beruházásainak, eszközbeszer
zéseinek és programjainak megvalósításá
ért, eredményes működésük biztosításáért.

Amit tenni szeretnék Pécsváradért:
Pécsvárad Város Önkormányzata rendel
kezik 2010-ig tartó programtervvel, ame
lyet a jelenlegi képviselőtestület elfoga
dott. így itt, az általam főbb prioritásként 
kezelt feladatokat emelem ki, amelyek a 
következő években teljesíthetőek:
- Az országosan is példaértékű intéz
ményrendszer (óvoda, általános iskola, 
zeneiskola, művelődési központ, könyv

tár, sportcsarnok, uszoda) biztonságos 
működtetése, fenntartása, fejlesztése. A 
nevelés, oktatás és művelődés szerepének 
és színvonalának további erősítése, hogy 
helyben tartsuk fiataljainkat.
- A gyermekek és fiatalok kiemelt segíté
se, támogatása, a tehetséges fiataljaink 
megbecsülése, mert ez mind a település jö
vőjébe történő befektetést jelenti.
- Az idősebb korosztály közérzetének ja

vítása, megbecsülése, gondozása, egészsé
gének megőrzése közös felelősségünk és 
feladatunk. Részükre képzések, betegség- 
megelőző és szabadidős programok szer
vezése szükséges.
- A helyi vállalkozások megbecsülése, fej
lesztése, további munkahelyek teremtése 
érdekében rendszeres kapcsolatot, együtt
működést ajánlok a különböző (pályázati) 
lehetőségek hatékonyabb kihasználása ér
dekében.
- Városunk kulturális központ volt a 
múltban, a jelenben és ezen szerepünket a 
jövőben is meg kell tartanunk. Ehhez kul
turális intézményeink és programjaink 
(Várszínház, Gesztenyeszüret, Ifjúsági 
programok stb.) tudatos továbbfejlesztése 
szükséges. Ki kell használnunk a Pécs 
2010 - Európa Kulturális Fővárosa prog
ram lehetőségeit, hogy városunk is kiemelt 
turisztikai célpont legyen.
- Városunk kistérségi szintű sportköz
pont. Ezen terület további segítése, támo
gatása kiemelt feladat, mivel a sport általi 
nevelés személyiségfejlesztő és közösség
építő, valamint egészségmegőrző és beteg
ségmegelőző hatással is bír.

Ahogyan tenni szeretnék Pécsváradért:
- A feladatokat csak együtt, a képviselőtes
tület tagjaival, a polgármesteri hivatal és 
az intézmények munkatársaival tudjuk el
végezni, ezért rendszeres és hatékony infor

mációáramlást kezdeményezek közöttük.
- Széleskörű, rendszeres és tudatos kom
munikáció biztosítását tervezem (Hír
mondó, Városi Televízió, városi honlap, 
lakossági fórumok, helyi informatikai há
lózat segítségével) az önkormányzati dön
téshozatalban és feladat-ellátásban, vala
mint a hivatali ügyintézésben.
- Konkrét feladat-ellátási megállapodáso
kat kötök (pl. egyes szolgáltatásokra, köz- 
gyűjtemények gondozására, rendezvények 
szervezésére) helyi civil szervezetekkel a 
feladatok hatékonyabb ellátása érdekében.
- Városunk csinosításával, a közterületek 
fejlesztésével (új játszóterek, sport-pályák, 
parkolóhelyek kialakítása), környezetünk 
rendben tartásával, valamint a közművesítés 
folytatásával biztosítjuk az itt élő emberek 
és vállalkozások komfortérzetének további 
javulását. Kiemelt feladatomnak tekintem 
Szilágypuszta, mint városrész, a Dombay- 
tó, mint üdülőterület fejlesztését és a volt 
MEZŐGÉP területének rendezését.
- Természeti adottságaink és épített 
örökségünk (Zengő, Szelídgesztenyés, 
valamint a vár, védett épületeink) védelme 
és a bennük rejlő lehetőségek kihasználása 
kulcsfontosságú szempont munkám során.
- Kezdeményezem a lakossági szolgálta
tások (főként egészségügyi, szociális) ja
vítását, a kereskedelmi kínálat bővíté
sét, új vállalkozások letelepítését.
- Szorosabb együttműködés kialakítását 
tervezem a környező településekkel, az 
önkormányzati feladatok hatékonyabb el
látása, valamint kistérségi lehetőségeink 
jobb kihasználása érdekében.
- A város érdekében elvégzendő feladato
kat stratégiai tervek mentén, fejlesztési 
programokhoz igazodva, szakmai kapcso
lataim kihasználásával végzem.
- Nagy hangsúlyt fektetek a helyi kötődés 
erősítésére, az itt élők büszkeségére, egy
más munkájának megbecsülésére. Arra, 
hogy a pécsváradi kisebbségek kultúráju
kat megőrizve legyenek büszkék városuk
ra. Mindent megteszek azért, hogy sem
miféle megosztottság ne jelenjen meg 
városunkban!

Független jelöltként csak magamra és 
Önökre számíthatok azért, hogy polgár- 
mesterként majd Önök is számíthassa
nak rám!

Lakossági Fórumok
Kérem, jöjjön el az alábbi fórumokra, 
hogy jobban megismerjen és felelősség
gel dönthessen április 6-án!
• március 26., szerda 18.00 óra: 

Szilágypuszta
■ április 1., kedd 18.00 óra: Új óvoda
• április 2., szerda 18.00 óra: 

Művelődési Központ
• április 4., péntek 18.00 óra: Vár
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A Kodolányi János Általános Iskola hírei
Február 2-án jó hangulatban zajlott le isko
lánk ezévi szülők-nevelők bálja. A vidám 
műsorban felléptek a 4.a és 4.b osztály ta
nulói. Jéhn Máté, Gál Dávid, Jaczkó No
émi, Pap Ágnes, Kiss Lilla, Tamás Luca, 
Szilárdics Gergő, Hock Norbert, Pasin 
Dániel és Bálint Benjámin, akik az iskolai 
élettel kapcsolatos német vicceket adtak 
elő. Felkészítő tanáruk Bognárné Auth 
Mária. A 3.a és 3.b osztályból Gyöngyös 
Bettina, Schnell Bettina, Weigert Klau
dia, Hevesi Evelin, Solti Réka, valamint 
Schnell Viktória a 6.b-ből, az Eurodance 
Táncstúdió tanulói, Milti Ágnes és 
Hilovszky Gábor felkészítésével tartottak 
látványos bemutatót. A felső tagozatos ta
nulók közül Jéhn Márk a 6.b osztályból 
egy jelenetet , a 7.b osztály tanulóinak 
egy része pedig egy musicalrészletet adott 
elő. Felkészítő tanáraik Lantos Istvánná, 
Lászlóné Auth Mária és Boris Sándorné. 
A bál teljes bevételét, 144680Ft-ot techni
kai eszközök , illetve szak- és jutalomköny
vek vásárlására fordítjuk. Köszönetét mon
dunk mindazoknak, akik tombolatárgyaik
kal és felajánlásaikkal hozzájárultak a bál 
sikeréhez.

Február 14-én iskolánk hét főt delegált a 
HEFOP 3.1.4. kompetencialapú oktatás zá
ró konferenciájára Pécsre. A program elő
adói értékelték a projektet, elemezték a 
kompetencia- alapú oktatás helyzetét, jövő
jét és esélyeit, a kompetenciafejlesztés le
hetőségeit az óvodai nevelésben, valamint 
gyakorlati példákon keresztül szemléltették 
a szociális kompetenciák fejlesztésének le
hetőségeit.

Február 15-én huszonnyolc tanulónk méret
tetett meg a „nyelvÉsz” nemzetközi anya
nyelvi tanulmányi verseny iskolai fordu
lóján, s közülük a következő tanulók jutot
tak tovább a megyei versenyre: Horváth 
Ákos l.b - felkészítő tanára Gungl 
Lászlóné, Brandt Bálint 3.b - felkészítő 
tanára Göblné Németh Piroska, Simor 
Kamilla 7.b - felkészítő tanára Scháffer 
József, Simor Márton 5.b - felkészítő ta
nára Szabó Gyöngyi, valamint Pusch 
Dalma és Szilágyi Fruzsina 5.b - felkészí
tő tanáruk Lantos Istvánná. Eredményük
höz gratulálunk, a további fordulóhoz sok 
sikert kívánunk!

Március 5-én tartottuk félévi értekezletün
ket, ezt követően a tantestület munkavédel
mi oktatáson vett részt.

Március 14-én iskolánk tanulói a Kossuth 
téren megtekintették a városi emlékműsor 
főpróbáját.

Az alsó tagozat 
február-márciusi hírei

Február második hetében minden évfolya
mon lezajlottak a szülői értekezletek, me
lyeknek fő témái a félévi eredmények, az 
aktuális és közelgő feladatok voltak.
Még alig kezdődött meg a második félév, s 
már gondos válogatás után minden évfolya
mon megtörtént a 2008/2009-es tanév tan
könyveinek kiválasztása.
Február 22-én került sor a gyerekek által 
várva várt farsangi bálra. A megnyitó tél
búcsúztató, tavaszköszöntő versei és dalai 
után az Eurodance táncosainak meglepe
tés müsorszámával igazi karneváli hangu
latban kezdődhetett a mulatság. A bál bevé
tele 96 000 Ft, melyből az osztályok egyen
lő arányban részesültek. Ezúton köszön
nénk meg minden kedves felajánlónak a 
tombolatárgyakat; a Művelődési Központ
nak, valamint az uszodának, hogy helyet 
biztosítottak nekünk, és köszönet Gungl 
Lászlóné kolléganőnknek, aki a rendez
vényt szervezte és koordinálta.
Ezen a napon írták meg tanulóink közül ti

zenöten a Zrínyi Ilona matematika ver
seny megyei fordulóját.
„Utazási élményeim” cimmel hirdetett 
rajzpályázatot a Rendezvényszervező 
KHT, illetve „Víz, egészség, élet”címmel a 
Regionális Környezetvédelmi és Vízügyi 
Igazgatóság. Mindkét helyre számos pálya
művet postáztunk. Nagy örömünkre az 
„Utazási élményeim” pályázaton Szekeres 
László 2.a osztályos tanulónk „Egyiptom
ban” című munkájával (felkészítő tanára 
Szakálosnc Panta Dóra ) az előkelő har
madik helyezést érte el az 1-3. osztályosok 
kategóriájában. Nyereménye egy 3 fő ré
szére szóló gazdag program, valamint szál
lás a Hortobágyi Nemzeti Park Nyugati Fo
gadóházában. Gratulálunk a szép ered
ményhez!
Nebulóink február 26-án ifjúsági hangver
senyen vettek részt.
Február 28-án szülői értekezletet tartot
tunk leendő első osztályosaink szüleinek 
részére, akik gyermekeiket 2008. április 9- 
11-ig 8 és 15 óra között írathatják be isko
lánk központi épületében Dékány 
Károlyné iskolatitkárnál. Ugyancsak jö
vendőbeli elsős tanulóink szüleinek tartot
tunk bemutató órákat március 18-án. 
Gungl Lászlónénál német nyelvből a két- 
tannyelvű osztályban, valamint Wagnerné 
Rozmer Anikó tanárnőnél olvasás órán ve
hettek részt a szülők.
Iskolánk épülete a festésnek köszönhetően 
a téli időszakban is folyamatosan szépül. 
Jelenleg az ajtók újramázolása zajlik. A tan

termek, folyosók falát már a gyermekek ta
vaszi ihletésű munkái díszítik.
A Magyar Máltai Szeretetszolgálat ajándé
kaként Hesz Antal festék- és filctollkészle
tekkel ajándékozta meg tanulóinkat, amit 
egy- és kétforintos érmék gyűjtésével igye
keztünk viszonozni.
Március hónaptól a megújult logopédiai 
foglalkozásokon Dr. Sári Mihályné fej
leszti a gyermekeket.
Március 13-án iskolánk névadója előtt tisz
telegve hagyományainkhoz híven megko
szorúztuk az író egykori lakhelyénél elhe
lyezett emléktáblát. Kodolányi János alak
ját és munkásságát negyedikeseink .színvo
nalas műsorral idézték meg . A megemléke
zésen Hock Norbert, Tamás Luca, Szabó 
Petra 4.a osztályos és Fullér Hanna, 
Jaczkó Noémi, Pichler Soma 4,b osztá
lyos tanulóink szerepeltek. Felkészítőik 
Tolnai Zoltánné és Wagnerné Rozmer 
Anikó.
Március 16-án a Zengővárkonyi Míves és 
Tojásmúzeumban megrendezett országos 
tojásíró versenyen Tamás Luca, 
Gradwohl Renáta, Kőnig Zsófia, Födi 
Petra és Resch Evelin 4.a osztályos tanu
lók vettek részt. Felkészítő tanáruk 
Wagnerné Rozmer Anikó.
Április hónapban tagozatunk meseíró ver
senyt hirdet, melynek jelmondatául egy 
közmondást választottunk: „ A jó barát drá
gább az aranynál.”
Az elkövetkező időszak egyik legfontosabb 
feladata az eredményes felkészülés az or
szágos kompetencia mérésre minden érin
tett évfolyamon.

Sz-né P.D.

Iskolánkból nyolc tanuló vett részt a dél
dunántúli régió alsó tagozatosai számára 
megrendezett német nemzetiségi vers- és 
prózamondó versenyen március 8-án a pé
csi Koch Valéria Iskolaközpontban. A gye
rekek három kategóriában mutathatták meg 
felkészültségüket, szép kiejtésüket, jó 
előadóképességüket.
Az 1-2. osztályos vers- és próza kategóriában 
Marton Zita l.b és Penczel Richárd 2.b 
osztályos tanulók verssel mutatkoztak be a 
zsűrinek. Felkészítő tanáraik: Gungl 
Lászlóné és Blum Marianna.
A 3-4. osztályos vers- és próza kategóriá
ban Panta Kamilla és Weigert Klaudia a
3.b-ből verssel, Schnell Bianka 3.b és 
Jéhn Máté 4.b osztályos tanulók egy-egy 
prózai művel képviselték iskolánkat. Felké
szítő tanáraik: Tóth Györgyi és Bognárné 
Auth Mária.
A nyelvjárás kategóriában Jéhn Viktória 
az l.b-ből és Kleisz Bálint a 4.b-bő! adtak 

folytatás a 10. oldalon
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A Kodolányi János Általános Iskola hírei
folytatás a 9. oldalról

ízelítőt a sajnos lassan feledésbe merülő, de 
nagyszüleik által még ismert és beszélt 
mecseknádasdi illetve véméndi nyelvjárás
ból, melyen Viki mondókákat, Bálint egy 
hajdan, nagyszülei gyerekkorában meg
esett, a fiúk akkori játékait, csínytevéseit 
felelevenítő történetet mondott el. Felkészí
tő tanáraik: Gungl Lászlóné és Bognárné 
Auth Mária.
A versenyen 22 iskola 107 tanulója vett 
részt. Az általános és középiskolai tanárok
ból, publicistákból, médiaszemélyiségek
ből, és a nemzetiségi fórumok vezetőiből 
álló zsűri kategóriánként 5 tanulót juttatott 
tovább a május 9-én Budapesten megrende
zésre kerülő országos döntőbe. Iskolánkat 
az a megtiszteltetés érte, hogy két kategóri
ában is képviseltethetjük magunkat az or
szágos megmérettetésen Kleisz Bálint és 
Jéhn Máté 4.b osztályos tanulók szemé
lyében. A régiós versenyben mindketten 2. 
helyezést értek el. A legnagyobb elismerés 
illeti iskolánk többi résztvevőjét is, hiszen 
nagyon szoros versenyben, minimális pont- 
különbséggel maradtak csak le a döntőről. 
Köszönjük mindannyiuk lelkesedését, 
helytállását, a szülők, nagyszülők segítő tá
mogatását.
Gratulálunk, a döntősöknek, további jó fel
készülést és szép sikereket kívánunk!

Bognárné Auth Mária

A felső tagozat hírei

Az országos német tanulmányi verseny he
lyi fordulója 7. és 8. osztályosok számára 
február 4-én zajlott 10 jelentkező részvéte
lével . A következő tanulók írásbeli munká
ját terjesztettük fel az Oktatáskutató és Fej
lesztő Intézetbe elbírálásra: Száraz Beatrix 
(7.a), Kungl Nóra, Fischer Kristóf (7.b), 
Réger Janka, Friedrich András, Arnold 
Krisztián, (8.b). Felkészítő tanáraik: 
Májerné Petz Anna és Scháffer József. 
Február 5-én négy tanulónk vett részt az 
évente megrendezett Temesi Mihály he
lyesírási versenyen, mely ettől az évtől az 
iskola névadójának , Deák Ferencnek a ne
vét viseli. Szilágyi Fruzsina 5.b, Tolnai 
Gréta 6.a, Simor Kamilla 7.b és 
Friedrich András 8.b osztályos tanulók 
ügyesen szerepeltek a versenyen.
Ezévi farsangi bálunkat február 15-én tar
tottuk. Idén az érdeklődés nem volt olyan 
nagy, mint korábban, de akik a bál végéig 
kitartottak, nagyon jól érezték magukat, 
ugyanis Hock Norbert „egyszemélyes ze
nekara” remek talpalávalót szolgáltatott. 
Ételről és italról a 8. osztályosok gondos

kodtak, a szervezési feladatokat pedig a he
tedikesek látták el osztályfőnökeik Major 
Józsefné és Scháffer József vezetésével. A 
bál teljes bevételét - 82810Ft-ot - ez a két 
osztály kapta, hiszen ők ballagtatják a nyol
cadikosokat, és ezt az összeget a kiadásaik 
fedezésére fordítják.
Február 16-án a Művelődési Központban és 
a Kossuth Lajos utcai iskolaépületben tar
tottuk a megyei német nemzetiségi vers- 
és prózamondó versenyt a felső tagozat 
számára 80 diák részvételével. A megnyitót 
rövid műsor követte, majd a délelőtt folya
mán öt zsűri értékelte a versenyzők előadá
sát. Iskolánkból nyelvjárás kategóriában 
Merkl Anita 6.b osztályos tanuló az orszá
gos döntőbe jutott, melyre májusban kerül 
sor Soroksáron. Felkészítő tanára Wágner 
Jánosné.

Február 22-én iskolánk adott otthont az 
évente megrendezésre kerülő Zrínyi Ilona 
matematika verseny megyei fordulójának, 
ahol a kistérség iskolái is képviseltették 
magukat. Berkcsd, Hidas, Mecscknádasd 
és Pécsvárad iskoláinak közel 80 diákja ol
dotta meg a feladatokat. A Kodolányi János 
Általános Iskolából 37 tanuló, 15 alsó és 22 
felső tagozatos diák szerepelt. A megyei 
eredményhirdetésre Kungl Nóra 7.b osztá
lyos tanuló kapott meghívót, aki a 10. he
lyezést érte el megyénkben. Gratulálunk az 
elért eredményhez, és további sikeres sze
replést kívánunk. Gratulálunk továbbá fel
készítő tanárának Molnár Józsefnénak.

A pécsi Széchenyi István Gimnázium né
met nyelvi versenyén 5 fő, Nagy Vanda, 
Fuller Bianka, Schwciger Bernadett, 
Muzslay Melinda és Balogh Barbara 8.b 
osztályos tanulók vettek részt. Felkészítő 
tanáruk Scháffer József.
Az rajz szakkörösök Kárász Rózsa tanárnő 
vezetésével folyamatosan végzik az iskola 
tavaszi dekorálását, és készítik a megemlé
kezéseket a hangosbemondóban.

Március 10-14-ig Scháffer József kollé
gánk utazhatott el a Német Pedagógiai Inté
zet által szervezett továbbképzésre, melyet 
Olaszországban, Süd-Tirolban tartottak. A 
programon olasz tanárok is részt vettek, 
melynek témája a szóbeli kifejezőképesség 
fejlesztése volt.

Március 15-én a Kossuth téren tartottuk 
ünnepi műsorunkat. Az 1848-as forrada
lom és szabadságharc 160. évfordulóját 
méltóképpen ünnepeltük meg. A megemlé
kezést Dr. Bíró Ferenc alpolgármester úr 
ünnepi beszéde nyitotta meg, majd tanuló
ink műsora következett, melyet a Felvidék
ről érkezett Duba Noémi versmondása is 
színesített. Igazi, színházi előadásnak is

beillő produkciót láthattunk: nagyszerű ver
sek, énekek, tánc és jelenetek szerepeltek a 
színpompás műsorban. Az előadásban 45 
alsós és felsős tanuló vett részt. Köszöne
tét mondunk a remek műsorért Lantos 
Istvánnénak, Boris Sándornénak, aki a 
kórustagokat készítette fel, Katonáné 
Gunszt Andreának a tánc betanításáért, az 
Ifjúsági Fúvószenekarnak, az Üzenet a 
kertből zenészeinek, valamint Molnár 
Józsefnénak és Bada Lászlónak a techni
kai segítségért.

Szabó Gyöngyi 

Sport 2008. január-február

Labdarúgás: Góliát kupa (téli teremtorna)

Eredmények:

I. korcsoport (1-2. osztály):
1. Pécsvárad
2. Hosszúhetény
3. Mecseknádasd
II. korcsoport (3-4. osztály):
1. Mecseknádasd
2. Pécsvárad
3. Hosszúhetény
III. korcsoport (5-6. osztály):
1. Pécsvárad
2. Hosszúhetény
3. Mecseknádasd
IV: korcsoport (7-8. osztály):
1. Hosszúhetény
2. Hidas
3. Mecseknádasd
4. Pécsvárad

A legjobb pécsváradi játékosok:

I. korcsoport: Petrovics Tamás,
Marcsik Máté, Penczel Richárd,
Poller Péter, Kelemen Róbert
II. korcsoport: Jéhn Máté,
Kresz István, Bayer Krisztián,
Hock Norbert
III. korcsoport: Kungl Ádám, 
Spannenberger Máté, Kleisz Krisztián, 
Szűcs Richárd, Váradi Richárd
IV. korcsoport: Balázs Zoltán

Úszás: NUPI Aquatlon Baranya
Megyei Döntő (2008.03.16.)

Pécsváradon, a sportpályán, illetve az uszo
dában rendezte a Pécsi Triatlon Klub és a 
Hélix Sportegyesület az aquatlon megyei 
döntőjét. Iskolánk tanulói is eredményesen 
szerepeltek a futásból és úszásból álló ver
senyen. Szcndrői Bence és Császár Csa
ba korcsoportjukban második helyezést ér
tek el, így továbbjutottak az országos dön
tőre. A következő verseny májusban lesz, 
reméljük még több tanulónk részvételével!

Gelencsér János
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Pályázat a Pécsváradi 
Hírmondó 

szerkesztésére
Pécsvárad Város Önkormányzata pályá
zatot hirdet a „Pécsváradi Hírmondó” 
című helyi lap szerkesztésére az alábbi 
feltételek mellett:
•Ajelentkező szakmai önéletrajza
• Felsőfokú végzettsége
• Előny a szerkesztőségi (elsősorban hír

lapírói) gyakorlat
• A szerkesztő munkáját segíti a kulturá

lis bizottság
A pályáztató igényei:
• A lap évente 11 alkalommal hónap 5-ig 
jelenjék meg, július havi szünettel.

• A lap adjon sokoldalú, tárgyilagos ké
pet az önkormányzat, az önkormány
zati intézmények tevékenységéről to
vábbá a város kulturális kulturális, tár
sadalmi, gazdasági életéről. Tegye 
mindezt tudósítások, interjúk, portrék, 
hírek, kisriportok stb. formájában, fo
tókkal illusztrálva.

• A szerkesztő gyűjti, válogatja, írja/írat- 
ja, fotózza/fotóztatja valamint összeál
lítja az újságot - igényes, változatos 
tartalommal és formában.

A szerkesztő javadalmazása: a város ön- 
kormányzatával kötendő külön megbí
zási szerződés alapján.

A pályázat beadási határideje:
2008. április 16.

Levelezési cím: dr. Fenyvesi János 
Pécsvárad város jegyzője 7720 
Pécsvárad, Szentháromság tér 3.
A pályázat elbírálása: a Kulturális Bi
zottság javaslata alapján az Önkor
mányzat testületé hoz döntést 2008. áp
rilis 28-i ülésén.

Hírek röviden
Borosgazdák figyelem!! Ebben az év
ben is megrendezzük hagyományos 
Szent György Napi Borversenyünket. 
Minták leadása április 23-24-én (szerda, 
csütörtök) a művelődési központban, 
nevezési díj, 500 Ft fajtánként. Az ered
ményhirdetés az április 26-án, szomba
ton 18.30 órakor kezdődő borbálon lesz, 
ahol a PRESS zenekar gondoskodik a jó 
hangulatról. Minden bormintához báli 
belépőt adunk ajándékba. Részletes in
formációk az áprilisi programsorolóban 
illetve szórólapokon olvashatnak.

Hírek a II. Béla Középiskolából

Január 25-én közel 120 végzős tanu
ló tartotta szalagavató ünnepélyét és 
bálját. Egy gimnáziumi és egy szakkö
zépiskolai osztály, 3 szakképző: pék, 
húsipari szakmunkás, hús- és és hentes
áru eladó, valamint egy esti gimnáziumi 
oszátly. Ma már az év végi vizsgákra ké
szülnek.

Szintén januárban került sor iskolánk 
hagyományos sítáborára. Tanulóink 
egy hetet töltöttek Szlovákiában 
Szabóné D. Erzsébet szervezésében és 
oktatásával. Sítudásban és élményekben 
gazdagon tértek haza.

Február és március hónap a tanulmá
nyi versenyek időszaka. Idén is kiemel
kedő, szép sikerekről számolhatunk be. 
A IV. Országos Rendvédelmi Tanulmá
nyi Versenyen döntőbe jutott BOS- 
NYÁK JÁNOS szakközépiskolai 12. 
osztályos tanuló, és a Baján rendezett 
döntőn I. HELYEZÉST ÉRT EL. 
Rendvédelmi ismeretekből, speciális 
társadalomismeretből, angol nyelvből és 
informatikából nyújtott teljesítményével 
mindenkit maga mőgé utasított. Értékes 
tárgyjutalmakat kapott, majd a Baranya 
Megyei Rendőrfőkapitányság március 
15-i ünnepi állománygyűlésén Dakos 
József megyei rendőrfőkapitány köszön
tötte és megjutalmazta őt, s gratulált az 
intézmény igazgatójának Papp Gyulá

nak. Felkészítő tanárai: Bárdosi Renáta, 
Józsáné Merk Márta, Blum Szilárd, .Dr. 
Gálffy Gyula.

Kaposváron rendezték meg a HÚS
IPARI SZAKMA KIVÁLÓ TANULÓ
JA ORSZÁGOS VERSENYT. Iskolán
kat két tanuló képviselte: BARICS JÁ
NOS és GÖNDÖR LÁSZLÓ húsipari 
szakmunkás 2/10. osztályos tanulók. 
Szépen szerepeltek, Barics János a ver
senyen nyújtott teljesítményéért, szak
mai elméletéért és szakmai gyakorlatból 
jeles minősítésű szakmai bizonyítványt 
kapott, a versenybizottság döntése alap
ján. Göndör László szakmai gyakorlat
ból jeles minősítést kapott. Felkészítő 
tanára: Nagy Arnold és Valentai József.

Egerben került megrendezésre a PÉK 
SZAKMA KIVÁLÓ TANULÓJA OR
SZÁGOS VERSENY. Iskolánkat szin
tén két tanuló képviselte, s az elmúlt 
évek szép sikereit ismételték meg. RÓ
ZSAHEGYI GERGELY V. helyezést 
ért el, KÁPLÁR VIKTÓRIA VII. he
lyezett lett. A versenybizottság döntése 
alapján szakmai elméletből és szakmai 
gyakorlatból jeles minősítésű szakmai 
bizonyítványt szereztek. Mindkét tanu
lónk gyakorlati képzőhelye az Aranyci
pó Kft pécsváradi üzeme volt. Felkészí
tő tanáraik: Csóti Erika és Szilvásiné 
Tarjányi Katalin szakoktató, valamint 
Valentai József.

Külön öröm és büszkeség, nemcsak 
az iskolának, de Pécsvárad városának is, 
hogy Bosnyák János és Rózsahegyi Ger
gely pécsváradi tanulók.

Februárban tartotta iskolánk a közép
iskolai felvételit. Közel 170 tanuló je
lent meg ezen a napon intézményünk

ben, s írt felvételi 
dolgozatot magyar 
nyelv és irodalom
ból, matematikából 
és bizonyította fizi
kai felkészültségét. 
A felvételi végső 
sorrendjéről döntés 
április hónapban, a 
KIR visszajelzése 
után várható.

Szakképző év
folyamainkba (pék
cukrász és húsipari 
termékgyártó szak
mákra), valamint es
ti gimnáziumi osz
tályunkba továbbra 
is várjuk a jelentke
zőket. Jelentkezési 
lap az iskola titkár
ságán beszerezhető.
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A Pécsváradi Várbaráti Kör éves közgyűlése
Élő hagyomány, élő jelen

Gazdag évet zárt 2007-ben a Pécsváradi 
Várbaráti Kör: összegezték februári köz
gyűlésükön, a Művelődési Ház nagyter
mében. Köszöntötték a tavaly belépő 10 
tagtársat : Adám Imre (Pécs), Csizmadia 
László és neje, dr. Hutvágner Rozália, 
Kungl Jánosné (Pécs-Kékesd), 
Lukácsevics Imréné (Lovászhetény), 
Oroszlán Józsefné, Polcsity Katalin, 
Winkler György és neje.
Néma felállással emlékeztek az örökre el
távozottakról: Feil Jánosné, Gerencsér Ist
ván és neje (Bogád), Krőnung Józsefné, 
Nagy Ferencné (Berkesd), Papp Györgyné 
(Hosszúhetény), ifj. Kodolányi János (Bu
dapest). Megemlékeztek a 100 éve szüle
tett Platthy György festőművészről és az 
50 éve meghalt dr. Gállos Ferenc helytör
ténészről.
Az egyesület tagjainak létszáma: 285 
Gállos Orsolya a tavalyi események vetí
tett képeivel tartotta meg elnöki beszámo
lóját. Két kiállítás, film- és könyvbemuta
tók, túrák, kirándulások, természeti és kul
turális értékek felmutatása, védelme szere
pelt a gazdag programban tavaly is:
2007. február 9-én „Égetettszuvenír" cím
mel a pécsi múzeum kiállítása nyílt meg a 
leendő Várostörténeti Múzeumban, Ván
dor Andrea muzeológus rendezésében. Ő 
folytatta a Várbaráti Kör helytörténeti 
gyűjteményének szakleltározását, múzeu
mi feldolgozását, melynek alapján megva
lósulhat a pécsváradi múzeum állandó kiál
lítása. Nagy érdeklődés kísérte a régi pati
ka múzeumként való bemutatkozását a kö
vetkező kiállításon is, mely „Nem most jöt
tünk le afalvédöröl" címmel itt készült fal
védőket és más kézimunkákat mutatott be 
május 14-én, Dretzky Katalin rendezésé
ben. Mindkét kiállítást több, mint ötszáz fő 
nézte meg. Kárász Rózsa vezetésével az ál
talános iskola tanulói számos tanórát töltöt
tek a múzeumban. A Várbaráti Kör önkén
teseinek köszönhetően délutánonként láto
gathatók ezek a kiállítások, nyitva állnak a 
húsvétvárón és más rendezvényeken is. 
2007. március 9-én volt Pozsgai Zsolt: 
„Szabadságharc Szebenben" c. tv-filmjé- 
nek ősbemutatója Pécsváradon. A 2008. 
március 16-án a televízióban bemutatott 
film kellékeit a Várbaráti Kör gyűjtemé
nyéből Dretzky Katalin szolgáltatta.
Április 14-én mutatta be a Művelődési 
Házban „Zöldsorsok. Zengő" c. filmjét 
Koltay Erika rendező 150 fős közönség 
előtt. A rendezővel dr. Bíró Ferenc alpol
gármester beszélgetett, majd elindultak a 
hagyományos Peónia túrára (125 fő). Áp

rilis 28-án a pécsváradi születésű karnagy, 
Andor Ilona szülőházánál tisztelegtek egy
kori tanítványai Budapestről és a 
Pécsváradi Nőikar, majd közös koncertet 
adtak a vár dísztermében (50 fő). Május 6- 
án 52 fővel kirándult a kör a Kopácsi rét 
természetvédelmi övezetbe és a horvátor
szági magyarokhoz, a Baranya-három- 
szögbe, Burján István muzeológus vezeté
sével. Augusztus 25-én 32 fő vett részt a 
Kígyós Emlékkor találkozóján, s hallgatta 
meg Méhes Márton, az EKF művészeti 
igazgatója és Kárpáti Árpád megyei ifjúsá
gi referens előadását. Elhatározták Kígyós 
Sándor Pécsett álló betonszobrának hely
reállítását. Szeptember 22-én 30 fő vett 
részt a Zengőn a „Tűzgyújtás a Mecsek 
csúcsain " természetvédő akcióban. Szep
tember 28-október 7. között az antik Gö
rögország legszebb helyeit látogatta végig 
45 fővel, Dretzky Katalin szervezésében 
valamint Gállos Orsolya és Szabó Éva 
idegenvezetésével az egyesület. Október 
22-re Gállos Orsolya szerkesztésében el
készült a „ 150 éves a pécsváradi városhá
za" c. önkormányzati kiadvány, melynek 
bemutatóján 102 fő vett részt a városháza 
dísztermében. November 10-én ugyanitt a 
katolikus templom 250 évvel ezelőtt meg
kezdett építésére rendezett konferenciát a 
város, az egyház és a Várbaráti Kör 
Lantosné Imre Mária, Borsy Judit és Boros 
László előadásával. Majd következett de
cember 30. és a Zengő túra a minden eddi
ginél szebb téli díszletek között.
A közgyűlésen adta át maga készítette 
újabb túrabotját Freund János népi ipar
művész Baumann Mihálynak, mint a Zen
gő túra legidősebb résztvevőjének.
Az év folyamán a kör magnós életinterjú
kat készített idős pécsváradiakkal (Gállos 
Orsolya). Koszorúival ott volt nemzeti ün
nepeinken és Halottak napján gyertyát 
gyújtott emlékműveinknél. Pályázatokat 
készített (Gállos, Dretzky), folytatta a 
gyűjtő és archiváló munkát (Sárközi Kata
lin, Dretzky, Gállos). A pénzügyi-számvi
teli feladatokban Dretzky Katalin segítsé
gére Abelovszky Hajnalka és Kreutz 
Jánosné voltak. Külön köszönet illeti mun
kájukat valamint Szabó Éva vezetőségi ta
gét, aki mind a szervezőmunkában, mind a 
kiállítások, rendezvények szervezésében, 
lebonyolításában, valamint a múzeumi ál
lomány gondozásában tevékenyen részt 
vett.
A 2008.év terveit a következőkben fogad
ta el a közgyűlés:
A Pécsváradi Párbaráti Kör emlékplaket

tet alapított azon körtagok számára, akik 
tevékenyen szolgálják az egyesület célkitű
zéseit. Odaítéléséről a közgyűlés dönt, au
gusztus 19-én az elnök adja át. A plakettet 
a Baranya Megyei Éremgyűjtök Szövetsé
ge adományozta a Pécsváradi Várbaráti 
Körnek. Elsőként két alapító tagnak, Mol
nár Zsuzsának egyesületi tevékenységéért, 
történeti előadásaiért és dr. Kófiás Mi
hálynak több, mint négy évtizedes krónika
írói és helytörténeti munkásságáért ítélte 
oda az emlékplakettet a közgyűlés.
Két terv máris megvalósult az 1848/49-es 
forradalom és szabadságharc 160. évfor
dulóján. Március 14-én Nagy Imre Gábor 
főlevéltáros előadásával emlékeztek a 
pécsváradi negyvennyolcasokra a város
háza dísztermében majd megkoszorúzták 
az iskola és a város részvételével Hegedűs 
Imre emléktábláját.
A Pécsváradi Várbaráti Kör „Felvidékiek 
Pécsváradon ” címmel rendezte meg kiál
lítását helyi családok körében végzett 
gyűjtéséből a Helytörténeti Múzeumban, 
ezzel járulva hozzá a felvidéki emlékkő 
avatóünnepségéhez. Mintegy száz fő hall
gatta meg dr. Andrásfalvy Bertalan akadé
mikus, egyetemi tanár megnyitó előadását. 
Március 15-én további 200 látogatója volt 
a kiállításnak a nagyszámú felvidéki ven
dég és a házigazda helyi családok köréből. 
Április 19-én rendezik a Peónia túrát, mely 
9 órakor idén is a Zengő védelméről ké
szült újabb dokumentumfilm vetítésével és 
az alkotó Varga Évával való találkozással 
kezdődik a Művelődési Házban. Május 16- 
18-án a Délvidékre (Belgrád, 
Székelykeve, Galmbóc, Szendrő, Kazán
szoros), Szerbiába hirdetett kirándulásra a 
busz megtelt.
Június 24-29-én hetedik erdélyi útjukra in
dulnak a Kalotaszegbe. ősszel az Adriára 
terveznek egyhetes utat Árpád-házi kirá
lyaink nyomában.
Augusztus 20-án a kör megemlékezik a 
vár 20 évvel ezelőtt történt átadásáról, 
pannonhalmi szerzetes meghívásával. 
Szeptember 20-21-én, a Nemzeti Örökség 
Napjain az idei téma, a reneszánsz emlé
kek bemutatását tervezi a kör: Kárpáti Gá
bor vezet ez alkalommal műemléki sétát a 
várban.
„Pécsváradi Füzetek" c. sorozatát nyitja 
meg idén a Várbaráti Kör dr. Kófiás Mi
hály helytörténeti tanulmányainak gyűjte
ményével.
Dretzky Katalin pénzügyi beszámolójának 
elfogadásával ért véget a kör idei közgyű
lése.
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„Mobilszűrés” Pécsváradon
2006 őszén hírül adták a lapok, hogy a 
Pécsi Tudományegyetem a HEFOP 
4.3.2. európai uniós pályázaton jelentős 
összeget nyert, melyből egy Térségi Szű
rő és Diagnosztikai Központot hoztak 
létre. Az összesen 2,2 milliárd összkölt
ségvetésű beruházásban nemcsak az el
avult épületek kerültek felújításra, meg
újult a műszerpark is illetve beszereztek 
egy szűrőkamiont is, amellyel javul a 
kistelepülések lakosságának az egész
ségügyi szűrésekhez való hozzáférése. 
Több baranyai település után ennek a 
járműnek a „szolgáltatásait” vehették 
igénybe március első két hetében a 
pécsváradi lakosok is. A szív- és érrend
szeri, szemészeti-, nőgyógyászai-, emlő
rák és vastagbél szűrés valamint bőr- 
gyógyászati vizsgálatokra előzetesen te
lefonon, de a fennmaradó helyekre akár 
a helyszínen is-lehetett időpontot kérni. 
A regisztráció helyszíne a művelődési 
központ volt, a vizsgálatok a ház előtti 
kamionban illetve az egészségügyi cent
rumban folytak, így viszonylag kis terü
letet kellett csak a jelentkezőknek bejár
niuk.
Az alapos előkészítést, gondos koordi
nálást igénylő kitelepülés nem várt si
kerrel járt a településen. A kezdetben 
egy hétre tervezett munkát, három nap
pal hosszabbították meg, azonban a ké
sőn eszmélők mindegyike így sem tu
dott részt venni a vizsgálatokon. Sajnos, 
egyes időszakokban az is előfordult, 
hogy összetorlódtak a páciensek, főleg a 
regisztráció során, néha heves reakció
kat váltva ki. A várakozási idő azonban 
még így is kedvezőbb volt, mintha vala

ki ezért utazni kényszerült volna. 
Ugyanakkor általános volt a közvéleke
dés, hogy szűrésben résztvevő orvosok, 
asszisztensek végig kedvesen, türelme
sen, segítőkészen tűrték a betegáradatot. 
Az orvos-egészségügyi tapasztalatok 
elemzése hosszabb folyamat,még tarta
nak, ezekről későbbi számunkban terve
zünk beszámolót. A vizsgálatok eredmé
nyét a háziorvosok fogják megkapni, a 
leletekért a pácienseknek majd oda kell 
elfáradniuk. (Kivétel az emlőrák szűrés, 
melyről a résztvevők is kapnak postán 
leletet.)
Jelenleg csupán statisztikai adatok áll
nak rendelkezésre, mely szerint mintegy 
750 fő vett részt és összesen 2533 vizs
gálatot végeztek el rajtuk. (Az átlagosan 
3,38 vizsgálat/fő az eddigi legjobb 
arány. Vagyis aki eljött az „aktívan” jött, 
ha már itt van alapon, több mindent 
„megnézetett”)
Legmagasabb számban az emlőszűrést 
választották(399), ám érdekes, hogy a 
kiküldött 500 meghívóra csupán 175-en 
reagáltak, ellenben a helyszínen további 
222 hölgy jelentkezett. Legkevesebben 
a nőgyógyászati vizsgálatra jelentkez
tek, a többi vizsgálatot fajtánként átla
gosan 300 fő vette igénybe. 
Elmondható, hogy a pécsváradiak jól 
használták ki a felkínált lehetőséget, és 
azok, akik eljöttek úgy vélekedtek, hogy 
ha máskor is adódik ilyen szívesen élnek 
vele.

Bognár Gyöngyvér

Képünkön: A türelmesen várakozók so
ra a művelődési ház előterében

Akikre büszkék 
vagyunk...

Előző számunkban két pécsváradi fiatal 
kitüntetéséről számolhattunk be. Nagy 
öröm, hogy ezúttal újabb helybeliek sik
ereiről adhatunk hírt.

2007 őszén a Pécsi Tudományegyetem 
Közgazdaságtudományi Kara érdekes 
on-line játékot inditott „Irány a közgáz” 
elnevezéssel, a két forduló során 
lehetővé téve, hogy az érdeklődők a ka
ron folyó képzésekről, tanulási 
lehetőségekről, hallgatói szervezetekről 
vagyis a hallgatókat érintő legfontosabb 
kérdésekről szerezzenek minél több in
formációt.
A regisztráción (vagyis „felvételin”) túl
jutott hallgatók „szorgalmi és vizs
gaidőszak” kérdéseire adott válaszaikat 
értékelték. Sőt a két forduló között 
meghirdettek egy újabb fordulót is ame
lyet külön díjaztak, István ezt is meg
nyerte. Összesen 147 „virtuális hallga
tó” vett részt a játékban 34 középiskolá
ból. Az értékes nyereményekért végig az 
élmezőnyben küzdött Böröcz István 
pécsváradi fiatalember, és a legvégén ő 
örülhetett a legjobbnak járó helyezésért. 
István, aki jövőre maga is erre a karra 
szeretne járni elmondta, hogy a csábító 
nyereményeken felül a megszerzett is
meretek is fontosak számára, hiszen 
egyetemista létét fogják megkönnyiteni.

Ilijin Kinga, a piliscsabai Pázmány Pé
ter Katolikus Egyetemen tanul, kommu
nikáció szakos, újságíró fakultációs 2. 
éves egyetemista. A tanulmányaihoz 
szükséges 160 órás szakmai gyakorlatot 
a Szabad Föld országos hetilapnál tölti, 
ahol munkáját olyan sikerrel végzi, 
hogy azóta rendszeresen jelennek meg 
tollából cikkek az újságban. A megka
pott témát feldolgozva, írt már a társa
dalombiztosítás jogviszonyairól, a szür
ke hályogról vagy az amerikai vizum- 
mentességről.

Március 19-én Varga Viktor és 
Veszelovszki Gábor a Pécsváradi 
Alapfokú Művészeti Iskola trombita
szakos növendékei a Szekszárdon meg
rendezett trombitás találkozón kiemelt 
különdíj elismerésben részesültek. Var
ga Viktor a legmagasabb pontszámot 
érdemelte ki. Felkészítő tanáruk Wag
ner József volt.
Valamennyiüknek gratulálunk és mun
kájához további sikereket kívánunk.
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SPORT-
ESEMÉNYEK

LABDARÚGÁS

NB III-as együttesünk a harmadik 
helyről várhatta a tavaszi folytatást. A 
télen eligazolt a csapattól Schmid Mik
lós és Tamás Péter, a helyükre érkezett 
az eddig Ausztriában játszó Lutz And
rás középpályás, és a PVSK-tól a ka
pus Tasselmájer Adrián.
Az első tavaszi mérkőzésen a Bogád 
együttese látta vendégül a pécsváradi- 
akat. A találkozót a kozármislenyi mű
füves pályán rendezték. Az első 
délidőben Veit góljával még a vendé
gek vezettek, de a második félidőben a 
bogádiak megfordították a mérkőzést, 
ráadásul Adorjánt kiállították. Ezt kö
vette a Kaposvár elleni találkozó, ahol 
a házigazdák végig mezőnyfólényben 
játszottak. Háromszor is a kapufát ta
lálták el. Tíz perccel a lefújás előtt 
azonban egy kontrából a vendégek 
szereztek vezetést. Ezt követően még 
nagyobb erőbedobással támadtak a 
Pécs várad játékosai és meg is lett az 
eredménye. Tóthot szabálytalanul sze
relte az ellenfél kapusa a tizenhatoson 
belül. Az eredmény tizenegyes és kiál
lítás! Schweitzer értékesítette a bün
tetőt, így végül döntetlennel ért véget 
a találkozó.

Megye II.
14. forduló.Lippó - Pécsvárad II. 1-0;

Ifjúsági
16. forduló.Pécsvárad - PVSK 0-6,
77. forduló.Nagyatád - Pécsvárad 7-1;

Serdülő
16. forduló. Pécsvárad - PVSK 1-1,
17. forduló. Nagyatád - Pécsvárad 0-2

KÉZILABDA

2008. 03.09.
Pécsvárad - Kozármisleny 19-24; 
2008. 03. 15.
Hosszúhetény - Pécsvárad 24-20

SAKK

Megyei csapatbajnokság Pécsvárad - 
Görcsöny 6-4

Pécsváradi Spartacus SE Közgyűlése
Február 28-án a művelődési ház nagyter
mében tartották a Pécsváradi Spartacus 
SE közgyűlését, 102 fő tagság jelenlété
vel. Máriusz Antal elnök ismertette az 
egyesület 2007. évi gazdálkodásáról szó
ló pénzügyi beszámolóját, majd a szak
osztályok szakmai munkáját értékelte. 
Az elnök egyértelműen sikeresnek ítéli 
meg a 2007-es esztendőt, külön kiemeli 
a felnőtt labdarúgó csapat feljutását az 
NB III-ba valamint az ott elért őszi 3.he
lyezést.

A beszámoló elhangzása után szót kért 
dr. Bíró Ferenc alpolgármester, hozzá
szólásában elmondta, hogy nagyon fon
tosnak tartja a sportot, különösen a tö
megsportot, az egészség megőrzését. A 
versenysportot azon belül pedig a labda
rúgást kiemelten támogatja az önkor
mányzattal együtt, amely az éves támo
gatás összegét 1 millió Ft-tal megemelte 
a 2008.évi költségvetésében. Az alpol
gármester kiemelkedőnek tartja a város 
sport infrastruktúráját amely tovább 
bővült a tanuszoda megnyitásával, amely 
esetleg életre hívhat egy úszószakosz
tályt is a későbbiek során.
A pécsváradi Spartacus Sportegyesület 
Mártusz Antal elnök a 2007. évi szakmai 
és pénzügyi beszámolóját elfogadta. A 
2007-év legjobb sportolóit szakosztá
lyonként.

Sakk szakosztály: Andrics Márk\ 
Küzdősport szakosztály: Pusch Kornél 
(felnőtt) ,.Farkas Norbert (utánpótlás); 
Kézilabda szakosztály: Boda Miklósné 
(felnőtt), Brand Petra (utánpótlás); Lab
darúgó szakosztály: Krausz Zoltán (fel
nőtt 1.csapat), Sípos Norbert (felnőtt 2. 
csapat), Keszler Norbert (U-19 csapat), 
Agátz Alex (U-16 csapat), Balázs Ferenc 
(U-13 csapat); Az év edzője: Lutz Jakab 
(labdarúgás).
A dijakat, okleveleket átadta Mártusz 
Antal elnök, dr. Bíró Ferenc alpolgár
mester és Tóth Györgyi az Ifjúsági, Okta
tási és Sport Bizottság elnöke.
Mártusz Antal elmondta, hogy az elnök
ség mandátuma lejárt, megköszönte az 
elnökségi tagok elmúlt öt évben végzett 
munkáját. Elnököt és 6 vezetőségi tagot 
kellett választani, az egyetlen elnökjelölt 
Spannenberger János aki a tagság meg
választott. A Pécsváradi Spartacus Sport
kör az elnökség tagjának választotta meg 
Friesz Pétert, Gungl Lászlót, Koch La
jost, Kreutz Andrást, Lantos Leventét és 
Pere Gábort.

A Pécsváradi Spartacus Sportkör a szám- 
vizsgáló bizottság elnöke Krammer Já
nos lett, tagjainak Bayer Józsefet és 
Bánusz Aladárt választotta meg. 
Spannenberger János megköszönte a sza
vazatokat és elmondta a bizalmat igyek
szik meghálálni majd a nemmel szavazó
kat is maga mellé állítani. Megköszönte a 
leköszönő elnöknek Mártusz Antalnak 
Pécsvárad sportjáért végzett áldozatos 
munkáját és egy gravírozott emléktányért 
adott át. Bemutatkozó beszédében ki
emelte Pécsvárad sikeres sport múltját, 
megemlékezett a számos korábban 
működő szakosztályról (atlétika, úszó, 
asztalitenisz,cselgáncs,lövészet). Nagyon 
fontosnak tartja a jelenlegi eredmények 
megtartását, az utánpótlás képzést, a 
sportra, egészséges életmódra való neve
lést- átnevelést. A vezetőség legfonto
sabb feladatának a források előteremtést 
tartja , hogy a szakosztályok a továbbiak
ban is zavartalanul működjenek. A 
jövővel kapcsolatban hangsúlyozta , 
hogy az egyesületnek fontos feladata 
Pécsvárad mellett a pécsváradi kistérség 
lakosai számára is a verseny és szaba
didősport feltételeinek a biztosítása, 
szükségesnek tartja a meglévő infrastruk
túra minél jobb kihasználását. 
Spannenberger János felhívta a figyelmet 
arra, hogy a labdarúgó szakosztály 2008- 
ban ünnepli megalakulásának 80 éves év
fordulóját amelyet méltóképpen kíván
nak megünnepelni. Végezetül bizalmat 
és türelmet kért az új vezetőségnek.

Pécsváradi
Hírmondó

A Pécsváradi Önkonnányzat 
két havonta megjelenő lapja 
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