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Megkezdődött
az idei Pécsváradi Nyár

Carmina Burana, a Pécsi Ballett előadásában (fotó: Füri Szabolcs)

Ravel és Orff egy-egy népszerű darabjá
val, a Bolerovai és a Carmina Buranaval 
vette kezdetét a 2008-as pécsváradi nyá
ri programsorozat, mely idén különösen 
nagy hangsúlyt fektet az eddig is szép

Uj vezető a város élén
Interjú dr. Bíró Ferenccel, Pécsvárad új polgármesterével
Április 6-ától új polgámestert köszönt
hetünk dr. Bíró Ferenc eddigi alpolgármes
ter személyében, akit azt hiszem, nem 
kell bemutatnunk a helyi olvasóknak, hi
szen sok-sok éve dolgozik képviselőként 
a helyi önkormányzatban, sőt, több év
tizedes háziorvosi múltra is visszatekint
het Pécsváradon. A tisztségváltás apro
pójából beszélgettünk többek között 
személyes munkájáról, terveiről, és a vá
ros aktuális projektjeiről.

- Három hónap telt el a polgármester-vá
lasztások óta, hogyan ítéli meg azóta az

számban megrendezett kulturális prog
ramok művészi színvonalára. Idén nagy 
gonddal válogatták ki az immár Pécsváradi 
Nyár néven futó rendezvény műsorszáma
it, amely, a kínálatot végigböngészve,

együttműködést a jelenlegi képviselőkkel 
polgármesterként? Történtek-e változások 
a testület felépítésében?

- Polgármesterként kicsit más a képvise
lőkkel szemben ülni, mert más pozíció
ban vagyok jelen, de nyilvánvalóan segít
ségemre volt az, hogy már előtte képvi
selőként dolgoztam együtt a testülettel, 
míg ha egy új polgármester kerül be egy 
számára új környezetbe, akkor ott nyil
ván jobban kell tájékozódnia. A testület 
munkájával kapcsolatban bizonyos dön
tések előkészítésénél jobban szeretnék 
támaszkodni az egyes bizottságokra. Már

minden érdeklődőnek kínál egy-egy iga
zi csemegét június 22-étől kezdve egé
szen a nyár utolsó napjáig.

A szabadtéri koncertek, kiállítások, al
kotóműhelyek, filmvetítés, táncszínház, 
és még sok egyéb mellett az elmaradha
tatlan várszínházát idén a Pécsi Nemzeti 
Színház balett-társulata mellett a veszp
rémi Pannon Várszínház, a soproni Petőfi 
Színház, és a budapesti Körúti Színház tölti 
meg egy-egy előadással.

A 2008-as Pécsváradi Nyár egyik külön
legessége, hogy több nemzetközi ese
ménynek is helyet ad városunkban: a ha
gyományos FA Nemzetközi Szobrász Alko
tótábor mellett a Nemzetközi Klarinét-Sza
xofon kurzus, és a máréfalvai és pécs
váradi táncosokat egybegyűjtő Nemzetkö
zi Néptánctábor is mutatja, hogy Pécsvárad 
nyitott más országok, nemzetek, nemze
tiségek felé, és igyekszik egyre színesebb 
kulturális palettát kínálni a helyi és nem 
helyi érdeklődők számára.

Minden pécsváradinak lelkes részvételt és 
kellemes szórakozást kívánunk az idei Pécs
váradi Nyárhoz!

Bővebb információkkal és a jegyárusítással 
kapcsolatban keresse a rendezvényhez kap
csolódó Szent István Napok programfüzetet, 
valamint érdeklődjön a 72/465-123, illetve 
a 72/466-487-es telefonszámon.

eddig is egyes kérdésekben a különböző 
bizottságok nagyobb lehetőséget kaptak. 
Például alpolgármesterségem időszaká
ban elkezdődött az úgynevezett Pécsvárad 
Idegenforgalmi Stratégiai Tervének előké
szítése, erre alakult egy külön bizottság, 
amelyik nagyjából a kulturális bizottság 
tagjaiból állt, illetve ezt egy kicsit kibő
vítve. Ugyanígy a várral kapcsolatos elkép
zeléseinknek a „csokorba gyűjtésére” egy 
úgynevezett „várbizottság” is alakult. 
Ezentúl pedig a kulturális bizottságnak 
lehetőségében áll önállóan összeállítani 
a Szent István Napok, a várszínházak prog
ramjának legnagyobb részét. Úgy gondo
lom, ha valaki valamihez ért a testület
ben, az segíti mindenkinek a munkáját,

Folytatás a 2. oldalon
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Új vezető a város élén
interjú dr. Bíró Ferenccel, Pécsvárad új polgármesterével

Folytatás az I. oldalról

és azon túl, hogy havonta egyszer megje
lenik a képviselőtestület az üléseken, ak
tív munkát is végezhet. így az önkormány
zati munka minősége is javul, illetve a szak
emberi elképzelések is előtérbe kerülnek. 
Ennek már most látszanak az eredményei.
- Ha néhány fontosabb intézkedést kellene 

kiemelnie, melyek azok, amelyeket a kö
zelmúltban sikerült beindítani, adott eset
ben folytatni?

- Én a kampányidőszakban is több fon
tosabb dolgot említettem, amelyeket 
megpróbáltam elkezdeni. Ezek közül az 
egyik a bizottságokkal kapcsolatos, me
lyet már említettem. Nagyon fontos do
lognak tartottam már akkor az önkor
mányzat pénzügyi stabilitásának a meg
őrzését. Ezalatt azt értem, hogy az ön- 
kormányzati források sajnos évek óta fo
lyamatosan szűkülnek, és ez a folyamat 
várhatóan nem fog megállni. Tehát ne
künk mindenképpen azon kell gondol
kodnunk, hogy milyen módon lehet a 
költségvetésben kicsit spórolni. A város 
költségvetése jelen pillanatban hozzáve
tőlegesen 1 100 000 000 forint körül áll, 
amiből nyilvánvalóan a legtöbb pénz az 
intézményrendszer működtetésére megy 
el. Itt a rezsiköltségeken belül hihetetlen 
magasak a fűtésdíjak, ezért elkezdtünk 
gondolkodni, hogyan csökkenthetőek 
ezek. Ennek két útja van: az egyik a kor
szerűsítés, a másik a fóldgázfűtés kivál
tása, amely ebben az esetben geotermi
kus energiát jelent, ehhez viszont meleg
vizes kútfúrás szükséges. Ebben is elkez
dődtek a munkálatok, megrendeltünk egy 
tanulmánytervet a kútfúrásra.

Fontosnak tartom továbbá, hogy a vár 
esetében találjunk egy olyan befektetőt, 
aki mellett nem sérülnek a pécsváradi ér
dekek, vagyis akinél Pécsvárad számára 
ez egy olyan élettér lehet, ahol megtart
hatjuk ünnepségeinket, várjátékainkat, 
ugyanakkor lehetővé tenné a szálló fo
lyamatos működtetését is. Ennek megfe
lelően próbáljuk az elképzeléseinket ki
felé is kommunikálni - nemrég járt ná
lunk a Regionális Turisztikai Hivatal ve
zetője és a turisztikai államtitkár is ez 
ügyben. Bízom abban, hogy találunk a 
jövőben megfelelő befektetőket.

A város közterületeinek rehabilitáció
ja is rendkívül lényeges, ezért az önkor

mányzat beadott egy pályázatot, amely
nek része a művelődési központ és kör
nyezete, az Európa tér rendezése. Ez a 
pályázat ötszázmilliós nagyságrendű, 
amellyel nem csak korszerűsíteni tudnánk 
ezt az épületet, hanem bővíteni is egyéb 
funkciókkal. Elkezdődött Pécsvárad ősi, 
középkori központjának, a Kossuth tér
nek a rehabilitációja. Ide játszóteret, vi
rágokat, pihenőpadokat helyeztek el, és 
hamarosan a térburkolatokat, illetve a víz
elvezető árkokat fogják rendezni. Kriti
kus állapotba került a ravatalozó helyisé

ge, ennek a problémának a megoldására 
is megkezdődtek már az intézkedések. 
Úgy gondolom, ezt az épületet az önkor
mányzat saját erejéből is helyre tudja 
hozni.

A kistérségi szakrendelővel kapcsola
tos pályázatunkat nem fogadták el rajtunk 
kívülálló okok miatt, gondolkodunk vi
szont azon,hogyan érhetnénk el egy egy
szerűbb megoldással akár, hogy legyen 
egy ilyen szakrendelő. Valószínűsíthető, 
hogy a jövőben ki fognak írni olyan pá
lyázatot is, amellyel esetleg bővítésekkel 
elérhetjük ezt a célt, tehát a sikertelen 
pályázat ellenére nem szeretnénk elsza
lasztani a lehetőséget.
- A választási kampánya során utalt arra, 

hogy az önkormányzatnak fontos felada
ta lenne még, hogy új munkahelyeket te
remtsen az itt lakók számára. Milyen 
konkrétumokat tud mondani ezzel kapcso
latban, történtek-e már érdemi lépések a 
helyzet javítására?

- Az önkormányzat közvetlenül nem tud 
új munkahelyeket létesíteni, sokkal in
kább az a feladata, hogy olyan környeze

tet és lehetőségeket generáljon, hogy új 
vállalkozások, munkahelyek teremtődje
nek. Munkahelyeket teremteni úgy lehet, 
hogy ha vállalkozásbarát környezetet ala
kít ki az önkormányzat, megfelelő terü
let biztosításával, adókedvezményekkel. 
Azt kell mondanom, hogy ilyen téren 
Pécsvárad nem áll rosszul, a nagyobb cé
gek közül például a Pannonpharma és az 
Agrover folyamatosan bővülnek és fejlőd
nek, velük jó a kapcsolatunk. A közfog
lalkoztatásban, a város karbantartásához 
rendszeresen pályázunk a munkaügyi 
központnál támogatást a foglalkoztatás
ra. Pécsváradon ugyan van munkanélkü
liség, de a megyei átlag alatt, bízom ben
ne, hogy a jövőben ez a helyzet tovább 
javulhat.

- Hosszas intézkedé
sek előzték meg azt 
a folyamatot, mely
nek eredményeképp 
több önkormányza
ti intézményt hozzá
csatolnak a helyi is
kolához, és egy 
komplex intézmény- 
csoportot képezve, 
úgynevezett Általá
nos Művelődési Köz
pontként (ÁMK) mű
ködnek tovább szep
tembertől (a mi ese
tünkben ezt Ko- 
dolányiJános Általá

nos Művelődési Központként fogják nevez
ni). Miért volt szükség erre az intézmény
összevonásra?

- Az összevont intézmények gondolata 
kormányzati körökből származik, és az 
eredeti szándék az, hogy több kisebb ok
tatási vagy közművelődési intézménnyel 
rendelkező önkormányzatok esetében 
racionalizálják a működést, ami azt jelen
ti, hogy ha az irányításban, a karbantar
tásban, a gazdasági munkában párhuza
mosságok rejlenek, akkor az érintett in
tézményeket összevonják egy közös igaz
gatás alá. így jobban áttekinthetők akár 
a pénzügyek is, például a kis intézmé
nyekben fellelhető tartalékok jobban fel
használhatóak lesznek. Pécsvárad eseté
ben ennek az intézkedésnek ilyen vonat
kozásban túl sok értelme nem volt ennek 
az összevonásnak, viszont az európai 
uniós pályázatoknál csak akkor lehetnek 
jó esélyeink, ha ebben az ÁMK rendszer
ben működnek az intézményeink, és itt 
főleg az iskola rehabilitációjára gondolok 
(az alsó iskolával és az óvodával együtt). 
Nagyon fontos hangsúlyozni azt, hogy ez
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egy külső kényszer volt, de az önkor
mányzatban ezt mindenki tudomásul vet
te, teljes felelősséggel döntöttünk ez 
ügyben, és minden rendben zajlik. Ma 
már arról beszélhetünk, hogy a Kodolányi 
János ÁMK működik, főigazgatója Tóth 
Györgyi, iskolaigazgató lett, és a továb
biakban ő szervezi ezeknek az intézmé
nyeknek a működését. Az ÁMK-ba bele
tartozik a művelődési központ, a sport- 
csarnok, a zeneiskola, az óvoda, sőt, a 
nagypalli valamint a zengővárkonyi isko
la és zengővárkonyi óvoda is.
- Milyen hátrányokkal járhat ez a rend

szer?
- Hátránya lehet ennek a rendszernek az 
a félelem, hogy ez az összevonás az in
tézmények szakmai integritásának a ro
vására megy, erre viszont nem hagy lehe
tőséget az ÁMK, ugyanis a részintézmé
nyek vezetői továbbra is önálló szakmai 
kompetenciával bírnak. Ezzel szemben 
viszont például az oktatási intézmények 
jobban ki tudják használni a tanerők moz
gatását.
- Konkrét lépések indultak be az önkormány

zati ülések élő közvetítésével kapcsolat
ban, melyről azt hiszem, nyugodtan kije
lenthetjük, hogy a helyi lakosság egyhan
gú, és egyben jogos kívánsága, és nem 
ebben a választási kampányban hangzott 
el először. Már a próbaadások időpontjai 
is egyeztetve vannak. Személy szerint mi
ért tartja fontosnak, hogy megvalósuljon 
mindez?

- Ez is egy „nagy ígéret” volt már az elő
ző választási ciklusban, mely az én prog
ramomban is szerepelt, mert szeretném 
a nyilvánosságot jobban kiterjeszteni, és 
megmutatni, hogy az önkormányzat ho
gyan dolgozik, milyen dilemmái vannak, 
hogyan dönt - hogy jobban bele lehes
sen látni a képviselők munkájába. Egyélő 
vita kapcsán, ha valaki látja, hogyan ala
kul egy képviselő vagy egy testület véle
ménye valamiről, az többet mond a szá
mára, mintha folyton csak a végső dön
tésekről tájékozódna, emellett választó- 
polgárként is jobban meg tudja ítélni a 
képviselők munkáját.
- Van-e garancia arra, hogy a próbaközve

títéseket követően is fedezni tudja az ön- 
kormányzat ennek a szolgáltatásnak az 
anyagi költségeit?

- Szerencsére a Városi Televízió eszkö
zeinek kétharmada rendelkezésünkre áll, 
tehát a munkabért kell csak állnunk, ez 
pedig nem jelentős összeg. A közvetíté
sek folytatása az első három adás után 
tapasztaltakon múlik majd. Reméljük, 
beválik.

- Közelünkben folyik egy igen nagy volume
nű projekt, Pécs 2010 - Európa Kulturá
lis Fővárosa (EKF), amely természetesen 
nem csak arról szól, hogy egyedül Pécs 
városát érintik az események, hiszen a 
projekt a környező településeket is bevon
ja a programsorozatba. Hogyan kíván 
részt venni ebben Pécsvárad? Milyen elő
készületek folytak eddig ez ügyben?

- Még ZsáliJános polgármestersége alatt 
történt egy megállapodás Pécs polgár- 
mesterével, Tasnádi Péterrel, hogy Pécsvá
rad részt vesz az EKF részprogramjaiban, 
és ennek megfelelően született egy 
együttműködési szerződés. Mivel az EKF 
megvalósításával kapcsolatban köztudot
tan számos probléma van, többek között 
az, hogy jelentős késében vannak, így 
csak másodlagos forrásokból tudom mon
dani, hogy a Pécsváradi Nyári Színház 
2009-2010-es rendezvényei közül várha
tóan lesznek olyanok, amelyek közvetle
nül az EKF-hez fognak kapcsolódni, né
hány kiállítási programmal együtt.
- Idén minden eddiginél tartalmasabbnak 

ígérkezik az a nyári programsorozat, 
amely most már Pécsváradi Nyár néven 
fut, és magába foglalja az eddigi hagyo
mányos Szent István Napokat...

- A Szent István Napok annak idején egy 
egyhetes rendezvénynek indult, ami idő
vel kibővült, ezért elneveztük Pécsváradi 
Nyárnak, hiszen most már egész nyáron 
folynak a programok. Ez, úgy gondolom, 
hogy jó, mert növeli a város kulturális ki
sugárzását, jó az itt lakóknak, és ez egy 
olyan állandó program, amely hosszabb 
távon Pécsváradnak akár idegenforgalmi 
bevételeket is hozhat. Ez már egy jól be
vált rendezvény, idén különös hangsúlyt 
fektetünk arra, hogy magas művészi szín
vonalú előadások legyenek. A bemutatko
zó előadás, a Carmina Burana, az első ba
lettelőadás volt, amelynek egyben nagy si
kere volt. Az önkormányzat erre az elő
adásra a város közalkalmazottjait is meg
hívta, részben azzal a szándékkal, hogy a 
pedagógusnapon már megköszönt áldo
zatos munkájukat egy ajándékjeggyel is 
honorálja, másrészt pedig azért, hogy köz- 
alkalmazottaink is aktívabban részt vegye
nek a város kulturális programjaiban.
- A nyári programsorozat már egy ideje ki

nőtte kezdeti méreteit, és idén talán már 
egy olyan szintet is megüthet, ami után 
érdemes elgondolkozni azon, hogy milyen 
változtatásokat lehetne végrehajtani az 
eredeti koncepción, vagy a rendezvény ar
culatán, esetleg a célközönségen. Hogyan 
gondolkodik erről a képviselőtestület 2008 
nyarán?

- Szeretnénk megtartani a rendezvények 
magas kulturális szintjét, ugyanakkor a 
szórakoztató jellegét is. A nyár mindig 
könnyedebb szórakoztatásról szól, en
nek, mint fogondolatnak, meg kell. ma
radnia továbbra is. De lehet ebben a mű
fajban is találni olyan nívós programokat, 
amelyek ebbe is beleillenek. A pécsváradi 
nyári rendezvények egy másik célja, hogy 
olyan személyeket is próbálunk idehívni, 
akik továbbviszik városunk hírét, értékeit.
- Utolsó kérdésem már nem az önkormány

zat munkájához kapcsolódik, de még min
dig érinti a pécsváradi lakosok nagy ré
szét, hiszen polgármesteri tevékenysége 
mellett már nem tudja ellátni háziorvosi 
szakrendelését. Befejezte, vagy csak felfüg
gesztette?

- Egyelőre felfüggesztem, jelenleg volt re
zidensem, Kapuvári doktor viszi tovább 
a rendelésemet. Oktatási feladatokat el
látok még a rendelőmben, hiszen az új 
orvost még mentorolnom kell - de ha
zudnék, ha azt mondanám, hogy ezt sű
rűn kell tennem. A rheumatológiai szak- 
rendelésemet viszont továbbra is folyta
tom, egyrészt, mert nem könnyű rheuma- 
tológust találni, másrészt, mert nem aka
rok kiesni a szakmából. Elvégzem a to
vábbképzéseket, melyek ilyenkor szüksé
gesek- hogy két év múlva mi lesz, az még 
sok tényezőnek a függvénye.

B. A.

Romanap
Június 28-án tartotta meg Romanap
ját a Cigány Kisebbségi Önkormányzat 
(CKÖ) a Szentháromság téren. 
Kovács Milán, a CKÖ elnöke megkö
szönte Pécsvárad Város Önkormány
zatának, valamint a Közösségi 
Kerékasztalnak a rendezvény 
létrejöttében nyújtott segítséget.
A megnyitót követően roma 
hagyományőrző együttesek szóra
koztatták a résztvevőket, akik 
dr. Menczer Gábor bajai halászlevét is 
megkóstolhatták, a helyszínen 
felállított egészségügyi standokon 
pedig lehetőség adódott vércukor- 
szint- és vérnyomásmérésre is a 
vállakozó kedvűeknek. Örömmel 
láttuk, hogy az eredmények alapján 
a helyi kisebbség igen jó egészség- 
ügyi értekkel rendelkezik. A gyere
keket arcfestés, és különböző 
játékok várták a szabadban.
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AZ ÖNKORMÁNYZAT HÍREI
Képviselet
városkörzetek alapján
Az önkormányzat úgy döntött, új rend
szert alakít ki a képviselők könnyebb el
érhetőségére. A területi elv alapján felépü
lő érdekképviselet ötlete már régen felme
rült, és ugyan a jelenlegi önkormányzati 
törvények ezt egyelőre nem teszik lehe
tővé, a testület önként vállalva szeretné 
ezzel is a lakosság igényeit kielégíteni. 
Ez a rendelkezés Pécsváradot különböző 
területekre osztja fel, melyek mind egy- 
egy képviselőhöz tartoznak, akik ezeknek 
a lakóterületeknek az érdékeit közvetí
tenék. A cél az, hogy csökkenjen a bizony
talanság, hogy kihez forduljanak a lako
sok, ha problémáik, kérdéseik, kéréseik 
vannak az ökormányzat felé, és így talán 
egy személyesebb, közvetlenebb párbe
szédet tudnak kialakítani választópolgár
ok és képviselők. Az egyes képviselőkhöz 
tartozó körzetek az önkormányzat felosz
tása alapján a következőképpen alakul
tak:
• Apaceller József:

Bem köz, Gyenes Tamás u. (a Geszte- 
nyési u.-ig), József Attila u., Honvéd u., 
Dombay u. (a Bem utcától), Kodolányi 
János u„ November 29. u.

• Baumann Mihály:
Pécsi út, Külterület, Dombay-tó, Cso
koládépuszta

• Benkő László:
Zengő u„ Vár u., Kossuth tér, Iskola u., 
Temető u., Templom u., Magyar tér, 
Magyar köz, Petőfi u., Ady Endre u., 
Külső tanya, Táncsics u., Kálvin u.

• Gállos Orsolya:
Kossuth Lajos u. (a Dózsa György u.- 
ig), Szentháromság tér, Entz Béla u., 
Dózsa György utca

• Gászné Bősz Bernadett:
Bem u„ Dombay u. (a Bem utcától nyu
gatra), Zengővárkonyi u., Zengő köz, 
Mosókútkörnyék

• Hohmann István:
Várkert köz, Baráthegy, Széchenyi u., 
Szent István u., Vak Béla u.

• Dr. Hutvágner Rozália:
Gesztenyési u., Szőlő u., Fiilep Lajos 
u„ Witt János u„ Munkácsy Mihály u., 
Szilágypuszta, Gyenes Tamás u. (a 
Gesztenyés u.-tól)

• Kakas Sándor:
Szabadság u., Erzsébeti u„ Vasút u., 
Rákóczi u.

• Kárpáti Árpád:
Kossuth Lajos u. (a Dózsa György u.- 
tól a Bem u.-ig)

• Spannenberger János:
Gesztenyési u., Liszt Ferenc u., Fáy 
Antal u., Hegedűs u., Jókai u., Kollégi
um köz, Akác u„ Beke u.

• Tóth Györgyi:
Szent Gellért u., Tavasz u., Radnóti u., 
Mecsekkörnyék u., Belső tanya

Alpolgármester-választás
Az április 6-ai polgármester-választást 
követően új képviselő került az alpolgár
mesteri székbe, mivel előtte dr. Bíró Fe
renc, jelenlegi polgármester töltötte be 
a tisztséget. A testület május 26-ai ülé
sén az új polgármester Hohmann István 
képviselőt javasolta az alpolgármesteri 
tisztségre, melyet a képviselőtestület tit
kos szavazással egyhangúlag támoga
tott.

Testvérkapcsolatok
Pannonhalmára látogatott június 6-án 
dr. Bíró Ferenc polgármester és a képvise
lőtestület nagy része. A látogatás egy le
hetséges testvérkapcsolat kibontakozásá
nak egyik lépcsőfoka, melyet a pannon
halmiak kezdeményeztek a bencés kolos
tor kapcsán. A találkozás tapasztalatai 
szerint nem csak Pécsváradnak és Pan
nonhalmának ez a közös történelmi szim
bóluma lehet az, amely összeköti a két 
település múltját és jelenét, ezért mind
két fél szorgalmazza, hogy mielőbb egy 
partnerkapcsolati együttműködéssel gaz
dagodhasson a két város. Az erdélyi Máré- 
/o/vdval is megkezdődött egy testvérvá
rosi kapcsolat létesítése, melyet városunk 
kezdeményezett a közelmúltban.

Élő közvetítés
a testületi ülésekről
Idén szeptembertől lehetőség nyílik 
arra, hogy a Pécsváradi Városi Televízió élő
ben közvetítse a képviselőtestület ülé
seit. Az önkormányzati döntés értelmé
ben először három próbaadásra kerül 
sor, melyek a szeptemberi, októberi és 
novemberi üléseket közvetítenék. 
Amennyiben a közvetítést a nézőközön
ség kedvező fogadtatásban részesíti, sor 
kerülhet a folytatásra. Az első élő mű
sort szeptember 29-én sugározza a he
lyi kábeltévé.

Kivirágzott a Kossuth tér
Példás együttműködéssel zajlott Pécs
várad régi történelmi központjának, a 
Kossuth térnek a felújítása, melyben a tér 
rehabilitálására elnyert pályázati összeg 
lakossági felajánlások, cégek, vállalkozók, 
és az önkormányzat támogatásával is ki
egészült. A sikeres pályázatot a Nyugdí
jasok Körzeti Egyesülete segítségével a 
Közösségi Kerekasztal nyújtotta be, a 
munkálatok pedig szinte teljes egészé
ben közösségi összefoggással folytak, 
melynek eredményeképp a tér szó sze
rint teljesen kivirágzott: virágoszlopok, 
virágládák, virágösvények, új padok és 
sövények teszik most már mutatósabbá 
a környezetet. Egy információs táblát is 
elhelyeztek, amely Pécsvárad és Zengő- 
várkony látványosságait jelzi, de gondos
kodtak a várban már egy ideje elvadult, 
régi levendulakertről is új tövek beülte
tésével. A civil munka a lelkesedésnek 
köszönhetően nem csak a Kossuth teret 
közrefogó temető, katolikus templom, és 
a vár területére terjedt ki, hanem a térről 
nyíló utcákban is nagy változást hozott, 
ahol további virágtartókkal és sziklakert
tel találkozhatunk utunk során.

Éves beszámolók
Gál Krisztián, a Pécsváradi Ijfúsági Önkor
mányzat (PIFÖ) polgármestere az önkor
mányzatjúnius 30-ai ülésén számolt be a 
szervezet munkájáról és arról, hogy mi
lyen aktuális gondokkal küszködnek. El
mondása szerint a PIFÖ pályázati kiírá
sok miatt idén jóval kevesebb költségve
tésből gazdálkodhat, mint tavaly. 2007- 
es évi tevékenységük, programjaik felidé
zését követően elmondta, egyre kevesebb 
az aktív fiatal, aki részt vesz az ifjúsági 
munkában, ez pedig azért okozhat ko
moly gondot, mert idén novemberben 
lejár a jelenlegi ifjúsági képviselők man
dátuma, és egyelőre nincs, ki továbbvi
gye a fiatalok immár 8 évvel ezelőtti kez
deményezését, amely a helyi ifjúsági élet 
fellendítését és a fiatalok demokratikus 
érdekképviseletét tűzte ki célul.

Spannenberger János, a Pécsváradi Spar
tacus Sportkör vezetője szintén beszámolt 
a sportkör tevékenységéről. A Spartacus 
is küzd anyagi gondokkal, de pozitív rá
tái is vannak: a statisztikák szerint 
Pécsváradon több, mint 200 fő igazolt 
sportoló, ami egyben a lakosság több, 
mint 5%-át teszi ki.
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Pályázatok
Az önkormányzat pályázatot nyújt be a 
Dél-dunántúli Operatív Program (DDOP) ál
tal meghirdetett városfejlesztésre, amely 
Pécsváradon egy nagyvolumenű beruhá
zást tenne lehetővé. A sikeres pályázat 
esetében nem csak a művelődési köz
pontnak és környezetének a felújításá
ra és funkcióbővítésére kerülhet sor - 
ami ebben a pályázatban kiemelt szere
pet kap hanem rendbe lehetne tenni 
többek között a Szentháromság teret és

a városháza környékét, a sportcsarnok és 
a COOP-áruház körüli parkolókat, bőví
teni lehetne az iskola területét, és fejlesz
teni lehetne a strandot.

Folyamatban van a városrehabilitációs 
pályázat és körvonalazódik Pécsvárad kul
turális és idegenforgalmi koncepciója is. 
Mindkét projekt érdekében az önkor
mányzat szorgalmazza további területek
nek a műemlékvédelem alá vonását.

Benyújtották a település belterületi 
közutainak burkolatfelújítását támogató 
TEÚT-pályázatot is. A fejlesztést a Kálvin 
utcában, a Kossuth téren és a Rózsa Fe
renc utcában kívánják majd végrehajtani.

Elutasították a járóbeteg szakrendelővel 
kapcsolatos pályázatot, mert hiányzott az 
egészségügyi miniszter kapacitás befoga
dó nyilatkozata. A képviselőtestület en
nek ellenére igyekszik megragadni min
den lehetőséget a közeljövőben, hogy 
pótolja a lemaradást, és valamilyen úton 
megvalósíthassa a kistérségi rendelőt vá
rosukban.

A Regionális Operatív Program (ROP) is
kolapályázat lehetősége késztette a kép
viselőtestületet arra, hogy 2007 októbe
rétől elkezdjék előkészíteni az önkor
mányzati intézmények átszervezését, 
melynek eredménye a Kodolányi János

Általános Művelődési Központ (KJÁMK), 
amely idén július 1-jétől lépett életbe. Ez 
az intézménycsoport az általános iskola 
alapító okiratának módosításával, és a 
többi érintett intézmény-többek között 
az óvoda, a zeneiskola, és a művelődési 
központ - hozzácsatolásával és költség- 
vetési szervként való megszüntetésével 
jött létre. Az összevont intézmények ve
zetője így Tóth Györgyi, az általános isko
la igazgatója lett, de a pályázati szabá
lyok és az önkormányzat által kialakított 

rendszer ugyanakkor ar
ról is gondoskodik, hogy 
a többi intézményi dol
gozót semmilyen hát
rány ne érje ebben az 
összevonásban.

Temetőfelújítás
Napirendre került a vá
rosi temető rendbeho
zatalának kérdése a 
testületi ülésen. Az ön- 
kormányzat főként a ra
vatalozó felújítását ter
vezi, mert többen is fel
hívták az önkormányzat 
figyelmét, hogy a fenti 
épület rendkívül rossz 

állapotban van. Az egyházi regisztráció
val kapcsolatban is kezdeményez a tes
tület változtatásokat, hiszen a sírhelyek 
kiváltásával érintően is sok probléma adó
dott eddig.

Lakossági panaszbejelentés
Lakossági panaszbejelentés érkezett több 
lakó aláírásával az önkormányzathoz a 
belvárosi zajok miatt. A bejelentés egy 
adott területre korlátozódott, és arra kér
te a testületet, módosítsa a nyitvatartási 
rendeletet a lakók igényeinek megfelően. 
A testületi vita során több megoldás is 
elhangzott, ám egyik sem tűnt kielégítő
nek, és a képviselők végül a szavazás alap
ján nem tudtak érdemben dönteni. Ezért 
az önkormányzat indítványozza a szük
séges szakvélemények, zajfelmérések el
készítését.

OTP kötvénykibocsátás
Az OTP ajánlatott tett a város önkormány
zatának egy kötvény kibocsátására. A tes
tület a kötvényt 350 millió forint érték
ben, 20 éves futamidővel váltotta ki. Cél
ja, hogy segítse ezzel a városfejlesztési 
beruházások és pályázati önerők biztosí
tását.

HÍREK RÖVIDEN
Pécsváradon járt júniusban a NOÉ 
(Nagycsaládosok Országos Egyesülete) 
meghívására Sólyom László köztársa
sági elnök. A várban tett magánláto
gatásra a településről dr. Bíró Ferenc 
kapott meghívást.

★ ★ ★
Telt ház előtt lépett fel Pécsváradon 
április 29-én a Karatay Lisesi Tánc- 
együttes a dél-törökországi Antalya 
városából, a TÁNCMARATON Nemzet
közi Ifjúsági Találkozó és Folkműhely 
keretében, amely az Pécs 2010- Eu
rópa Kulturális Fővárosa program fel
vezető évének volt hivatalos ese
ménye. A török táncosok nem csak 
vérpezsdítő zenéjükkel, színes vise
letűkkel hívták fel a pécsváradi ál
talános iskolások figyelmét, de 
műsoruk részét képezte a nézők 
megtáncoltatása, néhány török nép
tánclépés megtanítása is. Szemmel 
láthatóan a tánctanítást mindenki 
élvezte!

★ ★ ★
A Kígyós Sándor szobrászművész ba
rátai, tanítványai és tisztelői által 
alapított Kígyós Emlékkor a fiatalon 
elhunyt alkotó művészi örökségét 
ápolja. Ennek jegyében készítette 
elő a pályázatot Pécs 2010- Európa 
Kulturális Fővárosa programhoz Kí
gyós Sándor Rókus utcai Betonsza
lag című szobrának restaurálására. 
A plasztika harminc éve készült ja
pán technológiával, és mára meg
érett a felújításra.

Ezt a feladatot Csurgai Ferenc 
szobrászművész, egyetemi oktató 
vállalta. A pályázatot az EKF támo
gatásra érdemesítette. Ez által nem
csak Kígyós Sándor alkotása újul 
meg, hanem Pécs programszerűen 
újjáépített terei között a szobor 
környezete is. A Kígyós Emlékkor ha
gyományos találkozója idén augusz
tus 23-án, 10 órakor kezdődik a vár
ban.
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A Kodolányi János AMK 
Általános Iskola hírei
Az alsó tagozat hírei
VERSENYEREDMÉNYEK
Hock Helga és Pongrácz Panka 4.b osztá
lyos tanulóink június 1-jén a Hermán Ottó 
Országos Környezetismereti Verseny orszá
gos döntőjén sikeresen vettek részt Gungl 
Lászlóné felkészítésével.

Megszületett az újonnan bevezetett 
pontozásos versenyünk eredménye is. Az 
idén a „legjobb” osztálynak a 2.a bizo
nyult. Mögöttük csupán egy ponttal ma
radt el a 2.b osztály, harmadik helyen pe
dig a 3.b osztályosok végeztek. Remél
jük, hogy jövőre is folytatódik a nemes 
versengés. Bizonyára jó motivációt jelen
tenek a 2.a osztályosok élménydús be
számolói a jutalomkirándulásról, akik vé
giglátogathatták Zengővárkony neveze
tességeit.

PEDAGÓGUSNAP
Június 2-án a 2.a, 3.b és 4.a osztály né
hány tanulója kis műsorral köszöntött 
bennünket a pedagógusnap alkalmából. 
Göblné Németh Piroska és Wagnerné 
Rozmer Anikó saját készítésű batikolt 
kendőikkel lepték meg a kollégákat.

Sz-né P. D.

A felső tagozat hírei
VERSENYEREDMÉNYEK
Az MTT Hermán Ottó Országos Biológiai 
Versenyén Kungl Nóra, 7.b osztályos tanu
ló 6. helyezést ért el. Gratulálunk a szép 
teljesítményhez neki és felkészítő taná
rának, Major Józsefné tanárnőnek!

Az ÁNTSZ által meghirdetett Füstmen
tes osztályok versenye című, öt fordulóból 
álló vetélkedőn a 7.b osztály 5. helyezést 
ért el az induló 16 csapat közül. Külön- 
díjban Hannl Mercédesz (2 alkalommal^, 
Kungl Nóra, Müller Noémi, Schnell Ágota és 
Tóth Gabriella részesült. Gratulálunk a 
gyerekeknek és felkészítő tanáruknak, 
Scháffer Józsefnek!

A Könyvvel Anyanyelvűnkért Alapítvány 
által meghirdetett megyei német műfordí
tói pályázaton iskolánk tanulói a követ
kező helyezéseket érték el: I. Schnell Ágo
ta (7.b); 2. Arnold Krisztián (8.b); 3. Brand 
Zsófia (8.b).

Ágota jutalma egy tíznapos olvasótá
bori részvétel Óbányán a nyári szünetben, 
júliusban. Gratulálunk neki és felkészítő 
tanárának, Scháffer Józsefnek!

Az Európa Projekt keretében Ausztriá
ban évente rajzpályázatot hirdetnek, me
lyen iskolánk tanulói rendszeresen részt 
vesznek. Június 4-5-én négy diákunk, 
Walter Benedek 5.b, Stang Dorottya és Su
lyok Villő 6.c, valamint Pusch Réka 7.b osz
tályos tanuló utazott a díjkiosztóra. A 
szállodában jól érezték magukat, érdekes 
programokon vettek részt, a nyeremény
ként kapott eurót pedig hamar elköltöt
ték.

Június 5-én irodalmi vetélkedőt rendez
tünk Gárdonyi Géza A láthatatlan ember 
című regényéből, melyen az osztályok 
háromfős csapatokkal képviseltették ma
gukat.

Eredmények: 1. helyezés: Fazekas Máté; 
Kungl Ádám 6.b osztály; Wittenbart Valen
tin; 2. helyezés: Bera Bettina; Hámori Réka
5.b osztály; Szilágyi Fruzsina; 3. helyezés: 
Endrődi Miklós; Hannl Mercédesz 7.b osz
tály; Simor Kamilla

Megköszönjük Arnold Istvánné könyv
táros munkáját, aki évek óta összeállítja 
a feladatokat, és levezeti a versenyt.

SIKERES PÁLYÁZAT
Az Oktatási és Kulturális Minisztérium és a 
Reneszánsz Programiroda - Hungarofest 
Nemzeti Rendezvényszervező Kht. a Rene
szánsz Év keretében pályázatot írt ki Re
neszánsz túrák Magyarországon címmel, 
melyen iskolánk 750 000 Ft-ot nyert, s 
így hat osztály kirándulhat Pécsre, Szek
szárdi illetve Kaposvárra, ahol múzeum- 
pedagógiai foglalkozásokon vehetnek 
részt. A pályázatot Májerné Petz Anna ké
szítette.

TANULMÁNYI KIRÁNDULÁSOK
Június 10-én és 11-én a felső tagozatos 
osztályok tanulmányi kirándulásokon vet
tek részt. A gyerekek osztályfőnökeikkel 
és kísérőikkel bejárták szinte az egész 
országot. Volt, aki Pécsre, Óbányára vagy 
Keszthelyre utazott, mások Kaposvárra és 
Szennára, míg a vállalkozóbb szellemű
ek Kecskemétre, illetve Egerbe és környé
kére látogattak el.

TANÉVZÁRÓ, BALLAGÁS
A tanévzárót és a nyolcadikosok ballagá
sát ebben a tanévben június 14-én tar
tottuk. A hetedikesek és nyolcadikosok 
rövid búcsúműsora után Tóth Györgyi 
igazgatónő beszéde következett, aki töb
bek között elmondta, hogy ebben a tan
évben az 52 ballagó diák közül szeptem
berben 17-en gimnáziumban, 18-an szak- 
középiskolában, 17-en pedig szakmun
kásképzőben tanulnak tovább. Ezek után 
megköszönte azoknak az anyukáknak a 
munkáját, akik a szülői munkaközösség
ben éveken keresztül szorgalmasan dol
goztak, majd ismertette a tanulmányi ver
seny eredményét, melynek győztese fel
ső tagozaton az 5.b osztály lett 4,3-es 
átlaggal, alsó tagozaton pedig a 4.b 4,4- 
es eredménnyel. A beszéd után dr. Bíró 
Ferenc polgármester úr kért szót, aki 
megköszönte a pedagógusok munkáját. 
A továbbiakban az igazgatónő felolvasta 
azoknak a tanulóknak a nevét, aki ezt a 
tanévet kitűnő eredménnyel zárták:
• 1 .b - Jéhn Fanni, Jéhn Viktória, Katona

Bálint, Máriusz Gréta, Marton Zita
• 2 .a - Becker Bálint, Szakálos Fédra, Szűcs

Zsaklin; 2.b - Poller Péter, Hering Vivien,
Walter Anna

• 3.b - Brandt Bálint, Hertrich Adrienn,
Schnell Bianka, Vörös Bianka

• 4.b - Jaczkó Noémi, Jéhn Máté, Pap Ág
nes, Poller András, Pongrácz Panka

• 5.b - Pusch Dalma, Szilágyi Fruzsina
• 6.a - Becker Noémi, Gál Rebeka, Tolnai

Gréta; 6.b - Jéhn Márk, Kungl Ádám; 6.c
- Sulyok Villő

• 7.b - Kungl Nóra
A 2007/2008-as tanév legjobb tanuló

ja Kungl Nóra a 7.b osztályból. Az alsó ta
gozaton Resch Evelin 4.a és Jaczkó Noémi
4.b osztályos tanulók kapták a tagozat
díjat. Perger Áron 8.a osztályos tanuló jó 
tanulmányi munkájáért és kiemelkedő 
közösségi munkájáért vehetett át könyv- 
jutalmat. A nyolcadikosok közül 13 tanu
ló kapott jutalmat tanulmányi és közös
ségi munkájáért, illetve példás magatar
tásáért:
• 8.a - Bábics László, Kőnig Roland,

Kuczora Dorina, Mester Géta, Mikó
Benjámin, Sás Bernadett és Wildanger
Viktor; 8.b - Friedrich András, Fuller Bi
anka, Kempf Eliza, Moschnitzka Ádám, 
Muzslay Melinda és Réger Janka.

A Német Kisebbségi Önkormányzat díját 
Kleisz Bálint és Merkl Anita kapta. A tan
testület jutalomban részesítette az alsó 
tagozaton Jaczkó Noémit, a felső tagoza
ton pedig Arnold Krisztián 8.b osztályos
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tanulót eredményes német nyelvtanulá
sáért és a nemzetiségi hagyományok ápo
lásáért. A római katolikus és református 
egyház által meghirdetett, a Biblia éve 
című rajzkiállításra beérkezett pályamun
kák közül a szervezők Taksonyi Nikolett 
munkáját díjazták. Nyereménye a Zengő 
Tanoda egyhetes nyári táborozása.

Szabó Gyöngyi

További hírek
RAJZPÁLYÁZAT
A Pécsváradi Zengőalja Kistérség rajzpályá
zatot hirdetett a Baranya Megyei Vadász
napok alkalmából, melynek eredménye a 
következő.
Alsó tagozat:
I. helyezett: Horváth András (3.b) - felké

szítő tanára: Wagnerné Rozmer Anikó.
II. helyezett Tóth Szófia (1 .b) - felkészítő 

tanára: Göblné Németh Piroska.
III. helyezett Kőnig Zsófia (4.a) - felkészí

tő tanára: Wagnerné Rozmer Anikó
Felső tagozat
I. helyezett: Hannl Mercédesz (7. b) - fel

készítő tanára: Kárász Rózsa
II. helyezett: Stang Dorottya (6.c) - 

felkészítő tanára: Kárász Rózsa

LEVELEZŐS VERSENYEK
Lezárultak levelezős versenyeink. A Litte- 
rátum Német Nyelvi, Jonatán Első Országos 
Könyvmolyképző és a Bendegúz Gyermek- és 
Ifúsági Akadémia versenyein közel 30 ta
nulónk vett részt, akik igen ügyesen dol
goztak: arany- és ezüstminősítést kaptak 
a munkájukért. Gratulálunk a szép ered
ményekhez!

DÍJÁTADÁS
Június 13-án, városunk polgármesterének 
meghívására Hohmann István alpolgár
mester úr egy - immár hagyományossá 
vált - fogadáson köszöntötte azon tanu
lóinkat, akik a tanév során a különböző 
versenyeken kiemelkedő eredményeket 
értek el, és ezzel dicsőséget szereztek
rz ALSÓ TAGOZAT

Dr. Péter Károlyné-díj Szondi József-díj Erdélyi Zoltán-díj
1. évfolyam Zsáli Zsombor Horváth Ákos Tóth Szófia
2. évfolyam Becker Bálint Poller Péter Hering Vivien
3. évfolyam Brandt Bálint Vörös Blanka Hédi Vivien
4. évfolyam Horváth Csenge Poller András Künsztler Dóra

Fuller Hanna

5. évfolyam Szilágyi Fruzsina Kecze Bence Walter Benedek
6. évfolyam Jéhn Márk Gyenis Martin Stang Dorottya 

Sulyok Villő
7. évfolyam Simor Kamilla Kungl Nóra Hannl Mercédesz 

Pusch Réka
8. évfolyam Bábics László Moschnitzka Ádám

intézményünknek. Itt kerültek átadásra 
iskolánk díjai is. Az alábbiakban a díja
zottak neveit olvashatják.

Erdősi Tibor-díj - Alsó tagozat: magyar: 
Wagnerné Rozmer Anikó; matematika: Tol
nai Zoltánné. Felső tagozat: magyar: Schaffer 
József; matematika: Lászlóné Auth Mária

VAKÁCIÓ
Minden kedves tanulónknak tartalmas és 
pihentető vakációt kívánunk! Ehhez kíná
lunk egy remek táborozási lehetőséget: 
2008. július 21-25. között kerül sor a IV. 
Német Olvasótábor megrendezésére a 
Dombay-tónál, melyet a Német Kisebbségi 
Önkormányzat szervez az iskola német 
munkaközösségének közreműködésével. 
A táborozás díja 10.000 Ft. Remek prog
ramokkal várjuk a gyermekeket.

Az iskola sporthírei
ÚSZÓVERSENY
2008. június 5-én rendeztük meg máso
dik iskolai úszóversenyünket. A jelentke
zők száma még a tavalyit is meghaladta, 
196 tanulónk vett részt a versenyen. Kü
lönösen sokan versenyeztek a 3-6. évfo
lyamokban, melyekben az úszásoktatás 
a testnevelés órák része. Az első és má
sodik évfolyam tanulói a verseny mellett 
játékos feladatokban vetélkedtek. Az 
eredmények az alábbiak.

1-2. osztály: gyorsúszás: /. Poller Pé
ter, II. Szendrői Bence, III. Penczel Richárd. 
Mellúszás: /. Hering Vivien, II. Katona Bá
lint, III. Békef Nikolett. Hátúszás: /. Szendrői 
Bence, II. Császár Tamás, III. Prigli Barbara

3-4. osztály: gyorsúszás: - fiú: /. Csá
szár Csaba, II. Poller András, III. Bayer Krisz
tián és Bálint Benjámin - lány: /. Schnell Bi
anka, II. Lippert Klaudia, III. Gyöngyös Bet
tina és Pongrácz Panka. Mellúszás: - fiú: /. 
Császár Csaba, II. Kleisz Bálint, III. Poller 
András - lány: /. Fuller Rebeka, II. Lippert 
Klaudia, III. Pap Ágnes. Hátúszás: - fiú: /. 
Császár Csaba, II. Poller András, III. Bálint 
Benjámin - lány: /. Hertrich Adrienn, II. Fuller

Rebeka, III. Balázs Leila
5-6. osztály: gyorsúszás: - fiú: /. Weisz 

Gábor, II. Fazekas Máté, III. Spannenberger 
Máté. - lány: /. Hertrich Anna, II. Tolnai 
Gréta, III. Bátai Réka. Mellúszás: - fiú: /. 
Weisz Gábor, II. Wittenbart Valentin, III. 
Tamicza Dávid - lány: /. Hertrich Anna, II. 
Tolnai Gréta és Agátz Klaudia III. Szendrői 
Boglárka. Hátúszás: - fiú: /. Weisz Gábor, 
II. Kungl Ádám, III. Fazekas Máté - lány: /. 
Tolnai Gréta, II. Hertrich Anna, III. Hámori 
Réka.

7-8. osztály: gyorsúszás: - fiú: /. Bábics 
László, II. Ljudovik Kornél, III. Váradi Márk. 
Mellúszás: - fiú: /. Perger Áron, II. Hámori 
Gergő, III. Kőnig Roland - lány: /. Schnell 
Ágota, II. Schnell Bettina, III.Tóth Gabriella. 
Hátúszás: - fiú: /. Bábics László, II. 
Abelovszky András, III. Kriszt Krisztián - 
lány: /. Lévai Zsófia, II. Simor Kamilla.

SPORTNAP - AKADÁLYVERSENY
Június 10-én nagy sikerrel zajlott sport
napunk. A gyerekek többféle verseny
számban mérhették össze erejüket. Volt 
kötélhúzás, futóverseny, váltóversenyek, 
szellemi vetélkedő, rajzverseny és termé
szetesen az elmaradhatatlan foci. Köszön
jük Friesz Péternek és felsős segítőinek a 
játék lebonyolítását. A gyerekek másnap 
az eredményhirdetéskor a finom édessé
gek mellett átvehették a Bertók-Csente- 
rics Andrea által készített okleveleket. A 
programot Szakálosné Panta Dóra szer
vezte. Ebben a tanévben a felső tagozat 
sportnapját akadályversenyként rendez
tük meg. Az osztályokból összeállított 
csapatok 6 állomáson elméleti és ügyes
ségi feladatokat oldottak meg. Az ügyes
ségi feladatokat (korongdobás, szlalom, 
mocsárjárás, célbadobás, társhordás, osz
tályugrás) kötélhúzó verseny zárta. A to
tók tartalmaztak helytörténeti, zenei, 
sport és egészségvédelmi kérdéseket. A 
vetélkedést évfolyamonkénti „tófutás” 
zárta, melynek győztesei:

5. osztály: fiú: /. Váradi Richárd, II. Pa
taki Dávid, III. Pista Benjámin. Lány: /. Brand 
Réka, II. Virág Alexandra, III. Csonka Eliza

6. osztály: fiú: /. Weisz Gábor, II. 
Spannenberger Máté, III. Kungl Ádám. Lány: 
/. Török Alexandra, II. Gyenis Dóra, III. Agátz 
Klaudia

7. osztály: fiú: /. Balázs Zoltán, II. Werner 
Gábor, III. Hock Tamás. Lány: /. Schnell Bet
tina, II. Sarang Annamária, III. Schnell Ágo
ta.

8. osztály: fiú: /. Abelovszky Barna, II. 
Váradi Márk, III. Kőszegi Krisztosz

Gelencsér János
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Város Napja 2008
2004 áprilisában rendeztünk meg 
először az első Város napját Pécsvá
radon. A cél már a kezdetektől fogva 
az volt, hogy a városi polgárok jól 
érezzék magukat, kötetlen, baráti 
formában találkozzanak, a helyi egye
sületek műsorukkal szórakoztassák a 
lakosokat, továbbá bárki, aki elláto
gat a rendezvényre, találjon kedvére 
való elfoglaltságot. így volt ez ebben 
az évben is.

A legfiatalabb korosztály szórakoz
tatására ingyenes légvár és körhinta, 
valamint pónilovaglás nyújtott erre 
lehetőséget, de volt kézműves játszó
ház, henna- és arcfestés is. A nagyob
bakat a cserkészek és a PIFÖ közö
sen szervezett PIFÖLD játéka kötöt
te le, de akár a Csizmadia László ve
zette „örömíjászatban” is részt vehet
tek. A felnőttek baráti közösségek
ben főzhettek együtt, ebben az év
ben egy híján 20 csoport telepedett 
ki, a legváltozatosabb ételek elkészí
tésére vállalkozva. Természetesen az 
elmúlt évek gyakorlatának megfele
lően a „Jó ebédhez szólt a nóta” a 
Nyugdíjasok Körzeti Egyesületének éne
kesei közreműködésével.

Akinek sütni-főzni kedve vagy ide
je nem volt, a sátorban kínált finom 
falatokkal csillapíthatta éhségét, mi
közben a helyi amatőr művészeti 
együttesek szórakoztatták őket. Dél
előtt a Pécsváradi Német Nemzetiségi 
Óvoda kezdte a táncot, őket a Cigány 
Kisebbségi Önkormányzat hagyomány- 
őrző műsora követte. Az ebédidő 
után, a Biblia Éve 2008 előadássoro
zatban, Antal Géza plébános úr a Bib
lia családokra gyakorolt hatásáról be
szélt. A délutáni bemutatók között 
volt modern- és néptánc, big bánd és 
„rezes” zene. Ebben az évben - ki
csit a bort, borversenyt népszerűsí
tő szándékkal - a Vivát Bacchus Ének- 
együttes teremtett rövid idő alatt fer
geteges hangulatot.

Ragyogó napsütésben töltöthette 
el ezt a napot a mintegy másfél ezer 
ember. Köszönet nekik, hogy jelen
létükkel is hozzájárultak a rendez
vény sikeréhez. Köszönet illeti még 
Fuller Miklóst és csapatát, akik évek 
óta - ha kell éjjel-nappal dolgozva - 
megteremtik a rendezvények techni
kai hátterét.

B. Gy.

Szent György-napi borverseny
Április végén rendeztük meg Pécsváradon 
a hagyományos Szent György napi bor
versenyt, amelyre 41 gazda összesen 121 
bormintával nevezett. A borokat két bi
zottságban 3-3 borbíráló minősítette, az 
elnökök Havrán István, nyugdíjas borász 
illetve Bakó Attila, a pécsi hegyközség el
nöke voltak.

Az értékelésében Havrán István el
mondta, hogy a behozott borok eredmé
nye kitűnő. A 2008-as borversenyre be
nevezett borok száma fajtánként: 82 fe
hér, 38 vörös, 1 rosé, összesen pedig 121 
bor volt. A bírálat alapján elért helyezé
sek: a 82 fehérborból 24 aranyérem, 35 
ezüstérem, 21 bronz minősítés, valamint 
2 oklevél; a 39 színes borból (vörös ér 
rosé együtt) 8 arany, 14 ezüst, 12 bronz 
és 5 oklevél született. Az eredmények a 
következők lettek:
1. A legmagasabb összpontszámot elért 

fehérbor a 87. szám alatt, 2007-es év
járatú királyleányka, KreutzJános bora.

Fúvószenekari találkozó

Idén május elején már negyedik alkalom
mal rendezték meg a Német Nemzetiségi 
Ifjúsági Fúvószenekarok Országos Találkozó
ját. Az előző év regionális rendezvényein 
kiválasztott hat legjobb együttes verse
nyének adott otthont a Fülep Lajos Műve
lődési Központ. A program térzenével kez
dődött a művelődési ház előtti téren, 
majd dr. Bíró Ferenc, Pécsvárad polgármes
tere és Baumann Mihály, a Pécsváradi Né
met Kisebbségi Önkormányzat elnöke kö
szöntötte a megjelenteket. A színházte
remben Heinek Ottó, a Magyarországi Né
metek Országos Önkormányzatának elnöke 
üdvözlő szavai után kezdődtek a szakmai

2. Pécsvárad Bora, a 68-as sorszám alatt 
benevezett, 2007-es évjáratú char- 
donnay bor, Kreutz András bora.

3. A legmagasabb összpontszámot elért 
olaszrizling bor a 23. sorszámú, 2007- 
es évjáratú, Vogl Attila bora.

4. A legmagasabb pontszámot elért vö
rösbor, 111. sorszámmal, 2007-es év
járatú merlot, Walter Gyula bora.

5. A legeredményesebb gazda, 8 bor be
nevezésével, amelyből 5 arany, 2 ezüst,
1 bronz minősítéssel, Kreutz János lett. 
A 2007-es évjárat a minősítések alapján

az átlagosnál valamivel jobb volt. Értékelé
sét követően Havrán István dr. Bíró Ferenc 
polgármesterrel átadták az okleveleket és 
kupákat a megjelent gazdáknak. Az este jó 
hangulatú bállal zárult, ahol a WagnerJózsef 
vezette Press zenekar zenéjére rophattak a 
táncosok. Gratulálunk a borászoknak az 
elért eredményekhez, és reméljük a követ
kező évben is elhozzák boraikat.

Bognár Gyöngyvér

bemutató programok. A 
hat együttes Bolyból, Bu
dapestről, Hajósról, Nagy- 
mányokról, Pécsváradról 
és Villányból érkezett.

A tartalmas nap során 
sokan nézték-hallgatták 
végig az együttesek mű
sorát, legtöbben azonban 
az esti gálaműsorra jöttek 
el. Ennek keretében hir
dette ki Apáthy Árpád, a 
zsűri elnöke, az eredmé
nyeket. Az értékelés alap
ján, amelyet Heilig Ferenc,

a Magyarországi Ének-, Zene- és Tánckarok 
Országos Szövetségének elnöke hirdetett 
ki, minden együttes arany minősítést ka
pott. Nehéz döntés után a fesztivál díját 
- megosztva - a Bólyi Ifjúsági Fúvószene
kar, a Weiner Leó Fúvós Kamarazenekar 
(Budepest) és a Nagymányoki Ifjúsági Fú
vószenekar kapta.

A gálaműsoron az együttesek már sza
bad témaválasztással bizonyíthatták sok
oldalúságukat, valamint azt, hogy rászol
gáltak a minősítésekre. A támogatóknak 
köszönhetően senki sem maradt jutalom, 
díj nélkül.

Szöveg: B. Gy. Fotó: Böröcz Lívia
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Hol vaskos, hol líraian 
szerelmes, erotikus humor...
A Pécsi Balett és pécsi társulat először a várban

A Pécsi Balett és a Pécsi Szabadtéri Játékok 
közös bemutatója idén új műfajt hozott 
a Pécsváradi Várszínház deszkáira, rangos 
nyitányát adva a Pécsváradi Nyár esemé
nyeinek. Első ízben lépett fel pécsi tár
sulat a bét éve megnyílt várszínpadon, s 
ezzel új kapcsolat kezdődött a leendő 
kulturális főváros, Pécs nyári kulturális 
programjaival. Bízunk az ígéretes foly
tatásban.

A Pécsi Balett mexikói turnéról nemrég 
hazatért, örökifjú társulata a XX. század 
két legnépszerűbb zenéjére koreografált 
darabot elevenített meg előttünk a tánc 
eszközeivel. Ellenállhatatlanul sodor ma
gával Ravel Bolerójának szüntelenül vari
álódó dallama. Megelevenedik a színpa
dot borító drapéria, majd egy férfi és 
nyolc nő táncolja el egy különös lény szü
letésének és pusztulásának erőteljes és 
hatásos történetet. A Pécsi Balett ifjú ko
reográfus vezetője, Vincze Balázs maga is 
táncolt korábban Markó Iván Bolero-vál- 
tozatában. Vincze most történetet épít a 
népszerű zenére, és azonos hangsúlyt ad 
a látványnak, kosztümöknek, kellékeknek 
is a zene és a tánc mellett.

A szünet után mutatták be Cári Orff 
zenéjére a Carmina Buranát. A pécsváradi 
vár egyedülálló környezetet nyújtott a kö
zépkori diákdalokra komponált zenének 
és táncnak. Az idehozott díszlet alig vált 
külön a vár falaitól. Carmina Burana a XII-

XIII. századi kóborló barátok egyik dal- 
gyűjteményének a címe, amit egy bajor 
bencés kolostor könyvtárában találtak. A 
Pécsi Balett korábbi vezetője, Herczog Ist
ván, Harangozó-díjas koreográfus kelti 
életre e világi nóták, szerelmes versek 
hangulatát, hol vaskos, hol líraian szerel
mes, erotikus humorát. Ugyancsak törté
netet látunk: A forgandó szerencsét, a 
hűtlen Fortunát átkozzák, majd a tavasz, 
a bor és a szerelem dicséretét zengik a 
középkori jelmezekbe öltözött férfiak és 
nők. Egy angyal (Dóri István) száll a föld
re, beleszeret egy földi lányba (Lázár Esz
ter), és nem reménytelenül. Korhely ba
rát (Lovas Pál Érdemes Művész) vegyül a 
mulatozók közé. Erőteljes kocsmai for
gatag bontakozik ki, végül több remek 
tételben az „égi és földi szerelem” árnya
latai elevenednek meg a színpadon. Meg
rendítő a Fortunát visszaidéző zárótétel: 
a téli, halotti dermedtség ismét a szere
lem erejével éled újra, és annak diadalát 
mutatja fel.

Szép nyáreste tette teljessé a nagy 
művek által keltett hangulatot. A foci EB, 
a vadásznapok, a két nappal korábbi pé
csi premier és az új időpont dacára is so
kan eljöttek a Pécsi Balett estjére, hogy 
egy felkavaró élménnyel legyenek gazda
gabbak. Ősztől a Pécsi Nemzeti Színház 
műsorán látható majd a most szabadté
ren bemutatott két balett.

Gállos Orsolya

Rubindiplomás
védőnő
Aranydiploma az 50 éve 
végzetteknek

70 védőnőt tüntetett ki jubileumi dísz
oklevéllel az önkormányzati miniszter 
Budapesten, a Semmelweis Egyetem 
dísztermében az első alkalommal 
megrendezett Védőnők napján. Egyet
len rubindiplomát adtak ki idén a 70 
éve, 1938-ban diplomázott Gállos 
Ferencné számára, aki Pécsváradon él. 
Aranydiplomát vehetett át ugyanezen 
alkalommal az ötven éve végzett, szin
tén pécsváradi Kópiás Mihályné és a 
pécsi Varga Sándorné. Pályakezdőként 
mindketten városunkban kezdték a 
szolgálatot fél évszázaddal ezelőtt. 
Kófiás Mihályné a helyi tüdőgondozó
ban dolgozott, majd ennek megszűn
tével munkahelye Pécsre tevődött át. 
Innen ment tíz éve nyugdíjba.

Gállos Ferencné Erdősmecskén,dr 
Reiter Ferenc mellett szolgált 1947- 
1954 között: Ófalu, Feked, Apát- 
varasd, Pusztakisfalu, Lovászhetény 
falvakban látogatta a családokat. Majd 
Püspöklakon dr. Pavlov Iván körzeté
ben Fazekasboda, Kisgeresd, Geresd, 
Maráza falvakban dolgozott. Pénte
ken, szombaton a Pécsváradi Járási Ta
nács tisztiorvosi hivatalában az admi
nisztráció, a gyógyszerek szétosztása 
várta. 1966 nyaráig, a Pécsváradi Já
rás megszűntéig járási védőnő lett. 
Emellett dr. Szabó Károly körzetében 
látta el a védőnői teendőket: a keleti 
városrész mellett Szilágypuszta, 
Zengővárkony, Apátvarasd, Erzsébet 
tartozott hozzá. Többször helyettesí
tett Mecseknádasd körzetében, így 
Ófaluban, Hidason, Óbányán, Kisúj- 
bányán. Legnehezebb volt eljutni a tá
voli falvakba, hiszen nem volt rendes 
közlekedés, csak többnyire a sáros 
utak. És kerékpár, lovaskocsi, traktor 
meg a bányászjáratok. Most 94 éves, 
Pécsváradon él leányával.

Európában egyedülálló a 93 éve 
működő védőnői hálózat, ez a min
denki számára alanyi jogon elérhető 
ellátás. Hazánkban csaknem ötezer 
védőnő látja el az anya- és gyermek- 
védelem feladatait. Tiszteletükre jú
nius 13-án ezentúl évente megtart
ják a Védőnők napját.
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Egy huszadik századi
várkisasszony
emlékei
Indul a Pécsváradi Füzetek 
sorozat

Meglepetéskötettel rukkol ki az idei 
Nagyboldogasszony-napra a Pécsvá
radi Várbaráti Kör. Olyan helytörténe
ti munkával tiszteleg a húsz éve, 
1988-ban megnyílt nemzeti emlék
hely előtt, amely fontos időszakot 
idéz fel a pécsváradi vár életéből - 
azokat az éveket, amikor még az ősi 
falak között működött a Közalapít
ványi Erdőgondnokság. Továbbá fel
eleveníti a vár ünnepeit és hétköz
napjait, az ezeket feldúló 1956-os 
forradalom és a mecseki szabadság- 
harc itteni eseményeit, az életüket 
vagy szabadságukat áldozok emlékét, 
aztán a kutatások megkezdését és a 
felismerést, hogy a magyar történe
lem egyik legősibb helyszíne a vár, 
ahol annak lakói, dolgozói élnek és 
munkálkodnak...

Ki idézhetné fel mindezt híveb
ben, mint az, aki e falak között töl
tötte gyermekéveit: Vértes Lászlóné 
Horváth Klára a szerzője a kötetnek, 
amit augusztus 15-én, az ünnepi mise 
után mutat be a Pécsváradi Várbaráti 
Kör a vár dísztermében. A város köz- 
tiszteletben álló pedagógusa, sok 
éven át az iskola igazgatóhelyettese 
nyugalomba vonulása után írta meg 
várbeli élményeit. Ezek az 1953— 
1972 közötti történéseket emlékirat- 
szerűen feldolgozó írások messze túl
mutatnak egy napló vagy családi 
visszaemlékezés keretein. Ezért kí
vánkoznak a helyi nyilvánosság, a 
Pécsváradi Füzetek lapjaira. Megin
dító, néha mulatságos, máskor szív
szorító történeteiben Horváth Klára 
pécsváradi emberekről készít élettel 
teli pillanatfelvételeket, és érzékle
tes, színes stílusban mutatja be egy 
letűnt korszak mindennapjait.

A Pécsváradi Várbaráti Kör ünnepi 
közgyűléssel emlékezik a vár húsz
éves megnyitására, és a könyvbemu
tató mellett ez alkalommal adja át 
idén alapított emlékplakettjeit.

G.O.

Megyei vadászmustra 
Pécsváradon

Idén többek között Pécsvárad adott hely
színt a Baranya Megyei Vadásznapoknak, 
amely június 20-án és 21-én került meg
rendezésre rengeteg érdeklődő előtt. 
Városunk mellett Mecseknádasd, Erzsé
bet, valamint Mészkemence is képvisel
tette magát egy-egy programmal a ren
dezvény keretein belül, ám a főbb ese
mények a Pécsváradi Várban, illetve a vár
kertben zajlottak.

Az első, szakmai napon igen értékes 
trófeakiállítás, valamint az alkotó vadá
szok képzőművészeti kiállítása nyílt meg, 
majd Békés Sándornak, a Baranya Megyei 
Vadászkamara elnökének könyvbemutató
jára került sor. Másnap kezdődött a tulaj
donképpeni vadászjuniális, hiszen ez a 
nap már a tágabb közönségnek szólt, 
akiknek a vadászok a maguk módján rep
rezentálták magukat: kora reggel vadász
kürtök ébresztették a város lakóit; lovas- 
fogat-felvonulással, majd Hubertus-misé-

Megújult a Felvidéki Klub vezetősége
Június 19-én tartotta legutóbbi összejövetelét a Felvidéki Klub tagsága. Ezen a meg
beszélésen fontos feladat várt a klubtagokra. Új vezetőt, vezetőséget kellett válasz
tani, mivel a régi vezető, Lőrinczi Albertné tíz évi irányító munkája után lemondott 
tisztségéről. A klub tagjai nevében köszönjük neki az évek során végzett szervező 
tevékenységét. A megjelent felvidékiek szavazataikkal Füri Ferencet válaszották meg 
három évre a klub új vezetőjévé. Az ő munkáját négy tagú vezetőség segíti. Ennek 
tagjai: Abelovszky Hajnalka, Kárpátiné Kovács Zita, Kis Bocz Jánosné és Várkonyiné Hor
váth Piroska. A választást követően a nyári szünet utáni tervekről, célkitűzésekről 
beszélgettek a klubtagok. Az új vezetőnek, vezetőségnek, a Felvidéki Klub minden 
tagjának eredményes munkát, sikeres együttműködést, az összetartozás élményét 
adó foglalkozásokat kívánunk az elkövetkező évekre.

vel kezdték a napot, melyet Mayer Mihály 
pécsi megyés püspök celebrált. A vadász- 
kitüntések átadását követően a közben a 
vákertbe érkezett érdeklődők többek 
között vadászruha-bemutatót, szarvas- 
bőgő-versenyt, sólymász- és vadászkutya
bemutatót, lovas-és íjászbemutatót te
kinthettek meg. De zenei koncertekben 
sem volt hiány: felléppett a St. Maréin bei 
Graz fúvószenekar, a bor- és vadászdalo
kat előadó Vivát Bacchus Együttes, és a 
Pécsváradi Big Bánd is.

A vadászjuniális műsorait Stohl And
rás színművész vezényelte le. A kétna
pos rendezvényt vadászbál zárta, mely 
sajnos különböző okok miatt már nem 
sikerült olyan jól, mint a nappali progra
mok. Reméljük, ennek ellenére is jól szó
rakoztak a látogatók ezen a nem min
dennapi eseményen, mely számos nézőt 
csalogatott a várkertbe, különleges prog
ramjaival.
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A VÁROSI KÖNYVTÁR JÚLIUSI AJÁNLATA
György Péter:
A hely szelleme
Budapest, Magvető, 2007

György Péter esztéta, médiakritikus a XX- 
XXI. századi magyar művészettörténettel, 
a kortárs művészet elméletével és gya
korlatával, illetve az új média kulturális 
összefüggéseivel foglalkozik. Legújabb 
kötetében a kulturális emlékezés témá
ját járja körül. Miként működnek a kultu
rális emlékezet színterei, hogyan alakul 
ki és változik át a kortárs, illetve modern 
művészet gyűjteményeinek jelentése? 
Milyen összefüggéseket láthatunk napja
inkban a különféle kulturális örökségek- 
gyűjtemények őrzésére szolgáló intézmé
nyek között? Ezekre és ehhez hasonló 
kérdésekre keresi a választ, miközben 
rámutat, hogy az emberiség identitásá
nak, vállalható önazonosságának milyen 
fontos alapköve a nem-felejtés, az emlé
kek, a helyek, a jelek értelmének megőr
zése és átadása, integrálása a mindenko
ri modern társadalom részévé.

Mórái Sándor:
Sértődöttek - A hang
Budapest, Osiris Kiadó, 2006

„Az európai lélek legméltóbb felelete és vissza
hatása az elmúlt két évtizedre, s egyúttal 
Márai életművének legkiemelkedőbb alkotá
sa" - írták 1947-ben, Márai-kiadás előtt 
álló, Sértődöttek című regénytrilógiájáról. 
Maga az író is fontosnak tartja regényét, 
ezért jegyzi meg 1946-os naplójában: „Ez 
a kötet mindent elmond, amit akkor monda

ni akartam. Nem tehetek hozzá semmit; igaz, 
ha ez a könyv egyszer véget ér számomra, 
nagyon nehéz lesz még írni, másról írni." A 
lakása ablakában cigarettázó író egy ut
cáról beszűrődő rádióadásban meghallja 
a „hangot”. Hitler hangját. És a hang kü
lönös hatást gyakorol rá. Hozzá szól sze
mély szerint, s „minden emberhez, aki e pil
lanatban hallgatja". Szó sincs még világ
háborúról, még azt sem tudja, ki és mi
ről beszél, de valami „elkezdődött”. En
nek az „elkezdődésnek” a regénye a mű, 
mely nem véletlenül váltotta ki a hazai 
kritika heves támadását. Garren Péter 
alakja jól mintázza a kialakuló diktatúra 
hatását az igazi írókra. A tömeg betört 
az irodalomba, az igazi írók számára cak 
e lázadás sértődött szemlélése maradt.

Edward De Bono:
Tanítsd meg önmagadat 
gondolkodni!
Budapest, HVG, 2007

A szerző pszichiáter, gondolkodáskutató, 
a kognitív folyamatok, a párhuzamos és 
laterális gondolkodás, valamint a „tartós 
tanulás" módszertanának szakértője, szá
mos népszerű tudományos szakkönyv 
szerzője. Ezúttal az ember kognitív ké
pességeinek, problémamegoldásának, 
intelligenciájának fejlesztését segíti egy 
olyan eljárás bemutatásával, mely külön
böző szakaszokra tagol egy-egy gondol
kodást, átgondolást és kreativitást igény
lő feladat teljesítését. A gondolkodás gya
korlati kézikönyve amellett, hogy 
könnyen követhető és nem túl bonyolult 
módját javasolja az önfejlesztésnek, anek
dotái, idézett esetei miatt olvasmányos, 
szórakoztató írás is.

Felhívjuk kedves olvasóink figyelmét, hogy 
a könyvtár július 1-július 26., valamint au
gusztus 6. és 15. között zárva tart.

Megértésüket köszönjük!

Mozgássérültek
találkoztak
Pécsváradon
Május 30. és június 1. között Mozgássé
rültek Országos Találkozójának adott helyet 
a Pécsváradi Ifjúsági Tábor. A barátias, 
nyári hangulatú összejövetelről Györkő 
Tiborné, a Pécsváradi Mozgássérültek 
Klubjának titkára osztja meg élményeit.

Nagy izgalommal vártuk első vendége
inket, akik május 30-án érkeztek. Ők vol
tak zömében azok, akik többszáz kilomé
tert utaztak, hogy részt vegyenek a talál
kozón, megismerjenek bennünket és a 
várost, ahol élünk. Első esténk az ismer
kedés, beszélgetés jegyében telt, egy kis 
szalonnasütéssel. Rácsodálkoztunk a kis
kunhalasiakra, akik, kihasználva a lehe
tőségeket, sátrat vertek a tábor udvarán. 
Másnap reggel elkezdett hömpölyögni a 
tömeg... és csak jöttek, jöttek... Fantasz
tikus látvány volt a sok vidám ember. A 
találkozóra közel 170-en érkeztek. A ven
dégeket Pécsvárad polgármestere, Dr. Bíró 
Ferenc, a MEOSZ főtitkára, SzakályJózsef, 
és a helyi csoportvezetője (jómagam) kö
szöntötték. A találkozó résztvevői Szabó 
Éva vezetésével megnézhették a több, 
mint 1000 éves várat, és megismerked
hettek városunk történelmével. Ez idő 
alatt a táborban a kerekesszékeseknek és 
nehezebben mozgó társainknak diavetí
téssel mutattuk be ugyanezt Dretzky Ka
talin vezetésével. Délután Zengővárkony- 
ban megtekintettük a páratlan szépségű 
Tojásmúzeumot, Szalmamúzeumot és 
természetesen a Bormúzeumot is. A prog
ram végén a Zengővárkonyi Hagyományőr
ző Együttes táncbemutatójával leptük meg 
vendégeinket, nagy sikerrel. A Fülep La
jos Művelődési Központban Füri Ferenc, a 
helyi Városi Televízió főszerkesztője, ven
dégeivel, Baka Dorottyával és édesanyjá
val, Baka Katával várt minket. Itt az athé
ni paralimpiáról láthattunk egy rövid fil
met, majd beszélgethettünk Dorkával, aki 
az idei pekingi paralimpiai válogatott tag
ja. A kellemes hangulatú tábori estét Friesz 
János és Töttös János zenéje tette színe
sebbé. Reméljük még sok hasonló találko
zón fogunk velük találkozni máskor, más
hol, és talán még egyszer újra nálunk is!

A képeket a találkozóról a http://www. 
msklub-pecsvarad.extra.hu web-oldalon talál
hatnak.

Györkő Tiborné

pecsvarad.extra.hu
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A finn vendégek Pécsett is jártak. Képünkön a Baranya Ifjúságáért Kht. munkájával ismerkednek

Finn fiatalok
Pécsváradon
Június 24-én finn fiatalok érkeztek hoz
zánk, azzal a céllal, hogy megtekintsék 
városunkat, és bepillantsanak az itt folyó 
ifjúsági munkába.

A 11 fiatal a Gyermek- és Ifjúsági Konfe
rencia (GYIK), valamint egy finn ifjúsági 
szervezet között létrejött csereprogram 
keretében kapott lehetőséget a magyar 
látogatásra, amely egyben tanulmányi út 
is volt, hiszen a fiatalok kifejezetten a 
Pécsváradi Ifjúsági Önkormányzat munká
jára voltak kíváncsiak. Szabó Artemisz, a 
GYIK külügyese, a finnek egyik kísérője 
elmondta, ez egy jó példa lehet a fiata
loknak: „az ifjúsági önkormányzat nagyon 
jól működik Pécsváradon, és ezt szeret
tük volna megmutatni”.

A látogatók Finnország különböző te
rületeiről érkeztek, de mindegyik részt 
vesz egy - a mienkhez hasonló működé
sű - ifjúsági tanácson saját településén. 
A csapatot Hohmann István alpolgármes
ter köszöntötte a pécsváradiak nevében, 
dr. Fenyvesi János kíséretében megtekint
hették a polgármesteri hivatalt, pécsvá
radi állandó kísérőjük, Böröcz Lívia ifjúsá
gi referens pedig képes beszámoló kere
tében mutatta be a helyi ifjúsági munkát

az Ifjúsági Klubban. Pécsett az EU Infor
mációs Pontban, a Csészényi Tér irodájában, 
és a Baranya Ifjúságáért Kht.-nál tehették 
fel szakmai kérdéseiket.

A hőséget a kétnapos látogatás végén 
egy Dombay-tavi felfrissüléssel zárták - 
mondhatni, nagyon élvezték a pécsváradi 
fokokat. Minden esély megvan rá, hogy 
augusztusban több helyi fiatalnak is vi
szonozzák majd a látogatást.

Májusfakitáncolás
Május 30-án rendezte meg a Pécsváradi 
Ifjúsági Önkormányzat a Májusfa-kitánco-

ló utcabált, nem titkoltan hagyományte
remtő jelleggel. Május utolsó éjszakáján 
a Zengő Néptánc Egyesület rövid koreográ
fiája után a PIFÖ-s fiúk és jelenlévő mar
kos legények döntötték ki a város május
fáját (alsó képünkön). Ezt éjjelig tartó bál 
követte a művelődési központ előtti Eu
rópa téren, mely összesen 200 pár tán
cos lábat mozgatott meg.

Weintraut Mária 
PIFÖ képviselő

Zengőaljai 
Nemzetközi 
Találkozó a PKIF 
szervezésében

-s. 2008. augusztus 5-10. kö-
zött a Pécsváradi Kistérségi 
Ifjúsági Fórum (PKIF) lesz a

' házigazdája annak a három- 
partneres ifjúsági találkozónak, melynek 
keretein belül Németországból két tele
pülés (Unterschleissheim és Lucka), Fran
ciaország (Le Crés) és a mi kistérségünk 
fiataljai ismerhetik meg egymást. A 40 
résztvevő a hét során műhelymunkákon 
dolgozhat együtt, ahol a népi kézműves 
mesterségeken túl kipróbálhatják magu
kat táncban és színjátszásban, valamint 
megsimerhetik településeinket, értékein
ket, kincseinket.

Természetesen ellátogatnak majd a 
2010-es Európa Kulturális Fővárosába, 
Pécsre is. Az egyhetes találkozót várha
tóan egy közös mini színdarabbal, a kéz
műves és egyéb műhelymunkák akotá- 
saiból nyílt rövid kiállítással zárják.

Böröcz Lívia 
ifjúsági referens
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Bemutatkozik a Tarkabarka Alapítvány
Városunkban az utóbbi években, évtizedekben megszaporodtak azok a civil 
szevezetek, amelyek egy része különböző programjaival, többéves tevékenységé
vel már felhívta magára a figyelmet - ezek a legkorábbi, 1981-ben alapított és mai 
napig is aktív Pécsváradi Várbaráti Körtől kezdve a Mozgáskorlátozottak Klubjáig, 
mondhatni, beépültek a helyi köztudatba. Ám vannak olyanok is, amelyek még 
kevésbé ismertek, bár „a felszín alatt” ők is jelentős tevékenységet folytatnak saját 
területükön belül. Egy sorozat keretében szeretnénk bemutatni a Pécsváradi Hír
mondó hasábjain keresztül azokat az aktív közösségeket, amelyek ma alakítják a 
helyi közösségek életét. Elsőként a legfiatalabbal, a Tarkabarka Alapítvánnyal sze
retnénk megismertetni az olvasókat.

A Tarkabarka Alapítvány 2005 őszén ala
kult meg Pécsváradon, azzal a céllal, hogy 
elősegítse a fiatalok szabadidejének ak
tív és hasznos eltöltését. Ennek érdeké
ben feladatunk táborok, különféle ren
dezvények, programok szervezése - el
sősorban szabadban, természetes kör
nyezetben - ahol kiemelt szerephez jut 
a kultúra, a sport és a környezetvédelem 
népszerűsítése, valamint ismeretterjesz
tés és oktatás.

A hasznosan együtt töltött idő sokakat vonz az alapítvány programjaira

Az alapítvány működésében kiemelt 
szerepet kap az esélyegyenlőség - így se
gítséget próbálunk nyújtani a hátrányos 
helyzetű fiataloknak a társadalomba való 
beilleszkedéshez, és biztosítani szeret
nénk számukra azokat a kikapcsolódási 
lehetőségeket, amelyek elérése egyéb
ként nehézséget jelentene nekik.

Alapítványunk helyi és országos ha
tókörrel is rendelkezik. A Pécsváradi Kis
térségi Teleházzal szervezett Baba-Mama 
játszóház, vagy a Közösségi Kerékasztallal 
közösen beindított Ifjúsági Klub (mely az
óta már Kaptár néven önálló „szervezet
té” nőtte ki magát) elsősorban a pécsvá
radi kistérségben élőket érinti. Speciá
lis tábor, osztálykirándulás és erdei is

kola kínálatunkkal az egész ország fia
talságát célcsoportnak tekintjük, sőt, ta
valy először egy nemzetközi színtű tá
bort is megvalósítottunk, melyre öt kü
lönböző európai országból érkeztek a 
részt vevők.

Eddig három pályázati felhívást tettünk 
közzé, melyek sikeresen lezárultak. Rajz
pályázati kiírásunkra közel ezer alkotás 
érkezett be, sok közülük határainkon túl
ról. A nyertes kisdiák egész osztálya szá

mára két napos kirán
dulást szervezünk 
Pécsváradra. Fotó- és 
útleírás-pályázatunk 
győztesei szintén egy 
pécsváradi osztályki
rándulással lettek gaz
dagabbak, legutóbbi 
kiírásunkra pedig az 
1956-os események 
50. évfordulója alkal
mából vártuk a kis- 
esszéket, illetve pla
kátterveket.

Osztálykiránduláso
kat, erdei iskolákat, nyá
ri táborokat szerve
zünk általános és kö

zépiskolások számára Pécsváradra, egye
di programokkal. Az erdei iskola foglal
kozások alatt igyekszünk a környezettel 
harmonizáló, egészséges életvezetési ké
pességeket, valamint aktív közösségi 
szemléletet megismertetni a gyerekekkel. 
Mindemellett nem titkolt célunk Pécsvá
rad gazdag természeti, történelmi és kul
turális környezetének, hagyományainak 
megismertetése az ország távolabbi pont
jairól érkező vendégeinkkel.

2007 nyarán a Service Civil International 
egyesülettel karöltve nemzetközi önkén
tes tábort szerveztünk. A táborunkba ér
kező európai fiatalok az itt töltött két hét 
alatt segítettek az alapítvány szabadtéri 
színpadának megépítésében, a Dombay-

tó környezetének szépítésében, Pécsvá
radon pedig szintén közterületrendeiő, 
szépítő munkákat láttak el. Szeretnénk 
elérni, hogy az önkéntesség a jelenleginél 
méltóbb helyet foglaljon el hétköznapja
inkban, minél többen felismernék annak 
közösségépítő erejét, és - főként a fiata
lok - felismerjék az önkéntességben rej
lő tapasztalatszerzési, tanulási lehetősé
geket. Idén tavasszal a Pécsváradi Ifjúsá
gi Önkormányzattal közösen csatlakoz
tunk a nemzetközi szervezésű Önkéntes 
Fiatalok Napjához, melynek keretén belül

a Dombay-tavi Tájvédelmi Egyesület kör
nyezetszépítő munkáját segítettük egy 
kis tó körüli festegetéssel.

Számítógépépítő-programunk keretében 
eddig 15 fiatal jutott számítógéphez Pécs
váradon és környékén. A program lénye
ge, hogy adományként kapott alkatré
szekből, használt gépekből állítunk össze 
és újítunk fel számítógépeket, melyeket 
környékbeli rászoruló fiataloknak ajándé
kozunk.

Tevékenységünk nagy részét pályázati 
forrásból finanszírozzuk, mely a többi 
hozzánk hasonlóan működő civil szerve
zettel együtt bennünket is állandó kihí
vások elé állít, de munkánkat töretlen lel
kesedéssel fogjuk folytatni a jövőben is!

Tevékenységeinkkel kapcsolatban minden öt
letet, javaslatot szívesen fogadunk a 
tarkabarka@xternet.hu e-mail címen!

A Tarkabarka Alapítvány 
tagjai

mailto:tarkabarka%40xternet.hu


14 PÉCSVÁRADI HÍRMONDÓ

KÖZÉRDEKŰ
INFORMÁCIÓK

PÉCSVÁRAD
VÁROS ÖNKORMÁNYZATA___________
7720 Pécsvárad, Szentháromság tér 3.
Tel.: 72/465-025,72/465-141,72/465-322,72/465- 
745. Fax: 72/465-141
E-mail: pmhivatal@pecsvarad.hu 
EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT__________
7720 Pécsvárad, Dózsa György u. 3.
Központi ügyelet: 72/465-057 (hétköznap: 16-7, 
hétvégén: péntek 17-től hétfő 8-ig).
Labor: Puchné Kató Márta. Vérvétel: hétfő-csütörtök: 
8-10, vizeletvizsgálat: hétfő-csütörtök: 8-15. 
Védőnői szolgálat: 72/465-057 
FÜLEP LAJOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT 
7720 Pécsvárad, Kossuth L. u. 31. Tel.: 72/465-123 
E-mail: muvhaz@pecsvarad.hu 
PÉCSVÁRADI TOURINFORM IRODA 
7720 Pécsvárad, Kossuth L. u. 31. Tel.: 72/466-487 
Hétfőtől péntekig: 8-16 (június 15. és augusztus 31. 
között: hétfő-péntek: 9-17, hétvégén és ünnep
napokon: 10-18) http://www.tourinform.hu/ 
PÉCSVÁRADI VÁROSI KÖNYVTÁR 
7720 Pécsvárad, Pécsi út 2. Tel.: 72/465-072 
Hétfő, szerda, péntek: 12-18. Gütörtök: 8.30-11.30. 
Kedd: szünnap (júl. 1-26., aug. 6-15.: zárva) 
PÉCSVÁRADI KISTÉRSÉGI IRODA 
7720 Pécsvárad, Gyenes T. u. 6/2.
Tel.: 72/465-331, 72/566-023,30/981-4238 
Fax: 72/566-024. E-mail: inkubatorhaz@axelero.hu 
VÁROSI TELEVÍZIÓ__________________
Füri Ferenc, tel.: 20/969-4139
E-mail: vtv@furiferi.hu (VTV adás: minden hó 
második csütörtökén 18-21, ismétlés pénteken 
ugyanekkor)
BARANYA MEGYEI MUNKAÜGYI 
KÖZPONT______________________
Komló, Bajcsy-Zs. u. 9. Tel.: 72/483-613,72/581-085 
KOMLÓI FÖLDHIVATAL_____________
Komló, Berek u. 3. Tel.: 72/483-110,72/483-111 
Ügyfélfogadás: hétfőtől szerdáig: 8-15.30, 
pénteken: 8-11
FALUGAZDÁSZOK______________
7720 Pécsvárad, Gyenes T. u. 6/2.
Hétfő: 8-11.30 és 12.30-15.30 
Kedd, szerda, csütörtök, péntek: 8-11.30 
PÉCSVÁRADI VÍZIKÖZMŰ KFT.

7720 Pécsvárad, Kossuth L. u. 31.
Tel.: 72/565-008, Fax: 72/466-377 
E-mail: pecsvaradi.vizmu @ dravanet.hu 
http://www.kszgysz.hu/pecsvara.htm

A SZAKI MEGMONDJA...

Internetezz okosan!
Mivel városunkban is egyre több család 
engedheti meg magának az otthoni 
internetezést, arra gondoltunk, pár - las
san közhelynek minősülő, de mégis - be
tartandójótanácsot adunk ezzel kapcso
latban olvasóinknak. A téma terjedelme 
miatt nem tudjuk részletesen tárgyalni 
a problémakört, de a cikk alján találha
tó e mail címen szívesen várunk minden 
kérdést.

• Amennyiben Windows operációs rend
szert használunk, elengedhetetlen kel
lék egy jó vírusirtó. Lehet ingyenes, 
lehet fizetős, a lényeg: legyen! Hiszen 
tudjuk, a semminél az ingyenes isjobb. 
Természetesen a fizetősek többnyire 
nagyobb hatásfokkal működnek. (Nap
jaink egyik legjobb ilyen fizetős prog
ramja az Eset Nod32.)

• Egyre több helyen van router, ami tar
talmaz tűzfalat. Viszont egy gépre te
lepített célprogram ennél sokszor töb
bet tud nyújtani. Nem csak blokkolja 
a beérkező kéretlen kapcsolatokat, ha
nem azok tartalmát nézve el tudja dön
teni, káros-e vagy sem.

• Windows operációs rendszerünket 
mindig tartsuk naprakészen. Emberek 
írták, tehát vannak benne hibák. Ezért 
készülnek a biztonsági frissítések.

• Ha tehetjük, inkább használjunk 
Mozilla Firefox 3-as programot. Tény, 
hogy kevesebb erőforrást használ, és 
kevesebb ismert biztonsági rés került 
napvilágra eme böngészőnél, mint 
nagy vetélytársánál, az Internet Explo- 
rernél. Emellett teljes egészében kö
veti a HTML szabványokat.

• Ne adjuk lei személyes vagy bankkár
tya adatainkat! Magyarországon is 
egyre jobban terjedőben van az adat
halászat (phishing), amely például egy 
bank honlapját külsőleg lemásolva pró
bál adatokat kicsalni tőlünk. Ez általá
ban invitálást jelent egy honlapra e- 
mailben, üzenetküldő (például: MSN 
Messenger) programokon keresztül. A 
böngészők nagy része már erre is fel

van készítve, azonban az újabbnál 
újabb oldalak nagy kihívás elé állítják 
ezen védekező listák karbantartóit.

• Vigyázzunk a „warez” oldalakon tör
ténő látogatáskor. (A „warez” az angol 
„wares” szó - „áruk”, „cuccok” - kife
jezés szlengesen írt formája, és infor
matikai környezetben az illegálisan 
terjesztett és/vagy módosított - pél
dául feltört, korlátozásoktól megsza
badított - programokat és adatállomá
nyokat jelöli.) Sok külföldi oldalon kis 
„ajándékokkal”, ún spyware, trójai 
programokkal lehetünk gazdagabbak, 
melyek különféle kiskapukat nyithat
nak gépünkre, adatokat küldhetnek 
gépünkről, illetve annak tartalmáról. 
(Elmentett webes, e-mail postafiók, 
esetleg céges jelszavainkról! A kevés
bé károsak „csak” reklámokkal (ad- 
ware) zaklatnak. Figyelem! Ezekről az 
oldalakról egy-egy program sokszor 
direkt kéri, hogy tedd fel, különben 
nem megy tovább a telepítendő prog
ram! Ilyenkor jobb máshonnan besze
rezni a hőn áhított zenét, játékot!

• Ne higgyünk az e-mailben érkező „Te 
nyertél” vagy hasonló tartalommal 
bíró, leginkább külföldi leveleknek 
sem. (Miért kapnánk egy vadidegen 
külfölditől értékes nyereményeket?!)

• Sajnos még a legnagyobb igyekeze
tünk ellenére is bekövetkezhet a baj. 
Tehát mentsük adatainkat! Manapság 
egy külső merevlemez vagy egy na
gyobb pen drive igen olcsón hozzáfér
hető. Főleg, ha figyelembe vesszük 
adataink fontosságát, bankszámlánkon 
csücsülő - sokszor amúgy sem túl vas
kos összegű - keretünket.

Amennyiben ezeket a tanácsokat 
megpróbáljuk betartani, meghosszab
bodhat szeretett Windows operációs 
rendszerünk két újratelepítése között 
eltelt idő.

Lányi Zoltán (zolo)
informatikus

ujsag@webhelyek.hu

mailto:pmhivatal%40pecsvarad.hu
mailto:muvhaz%40pecsvarad.hu
http://www.tourinform.hu/
mailto:inkubatorhaz%40axelero.hu
mailto:vtv%40furiferi.hu
dravanet.hu
http://www.kszgysz.hu/pecsvara.htm
mailto:ujsag%40webhelyek.hu
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Megújult
a Pécsváradi
Hírmondó

Júliustól megújult Hírmondót foghat ke
zébe az olvasó. Mivel az utóbbi szám saj
nos kimaradt, összevont számmal jelent
kezünk, ezért megértésüket és türelmü
ket köszönjük. Ezúton szeretnénk meg
köszönni az eddigi szerkesztőknek - 
Gállos Orsolyának, Dretzky Katalinnak, Kár
páti Árpádnak, Gászné Bősz Bernadettnek és 
Bognár Gyönygyvérnek - áldozatos mun
kájukat, és természetesen Pécsvárad Vá
ros Önkormányzatának, mely 1991 óta ad 
lehetőséget arra, hogy ez a lap létezhes
sen. Az új Hírmondó az eddigi hagyo
mányt kívánja folytatni, ugyanakkor sze
retne kicsit jobban igazodni a közel húsz 
év alatt eltelt változásokhoz, és egyben a 
mindenkori olvasó igényeihez is. Ezért 
kérjük, ne habozzanak észrevételekkel, 
ötletetekkel, kritikákkal, hiszen ezek se
gítségünkre lehetnek abban, hogy még 
jobb, szebb és tartalmasabb lapot adhas
sunk a pécsváradi olvasók kezébe! Az új
ságot továbbra is ingyenesen szállítjuk ki 
minden pécsváradi lakos számára, és 
ezentúl nem kéthavonta, hanem havonta 
jelentkezünk majd. Ezekkel és bármilyen 
egyéb információval kapcsolatban, kér-

Műemlékvédelmi felhívás
Az önkormányzat segítséget kíván nyúj
tani azoknak a lakosoknak, akik szeret
nék megőrizni, vagy visszaállítani házaik 
eredeti formáját, ezért műemléki többlet- 
költségek támogatását indítványozták. 
Szakemberek nyújtanának segítséget a 
szükséges engedélyek beszerzéséhez, 
pályázatok és tervek elkészítéséhez.

A helyi támogatás segíteni kívánja az 
utcafrontok, homlokzatok, kerítések, ka
puk eredeti formába állítását. A támoga-

FELHÍVÁS
CÉGEKNEK,
VÁLLAL
KOZÓKNAK

jük, a következő emailcímre írják meg 
észrevételeiket: pecsvaradi.hirmondo@ 
gmail.com. Köszönjük!

Bayer Alexandra szerkesztő

Hirdetésfelvétel
Kedves olvasóink! A Hírmondó hirdetési 
felületet biztosít vállalkozói és lakossági 
hirdetések számára. Bővebb információ
ért érdeklődjön a művelődési központ
ban (Kossuth L. u. 31., 72/465-123).

Olvasói levelek
A megújult újságban egy „Olvasói levelek” 
rovatot kívánunk elhelyezni, mely lehető
séget adna arra, hogy a helyi lakosok bár
milyen közérdekű témával kapcsolatban 
kifejthessék véleményüket, kritikájukat. Ez 
a fórum bárki előtt nyitva áll, aki a demok
ratikus nyilvánosság fontosságának tuda
tában, de a szélsőséges nézeteket mellőz
ve kíván élni a szabad véleménynyilvání
tásjogával. Leveleiket a pecsvaradi.hirmondo 
@gmail.com postafiókra várjuk.

Véradás
Augusztus 12-én 8 órától véradás lesz a 
Fülep Lajos Városi Művelődési Központban. 
Kérünk mindenkit hozza magvával TAJ-kár- 
tyáját, mert enélkül nem veszik le a vért!

tás az árkülönbözetre fordítható. Régi 
házakon műanyag ablak helyett eredeti 
vagy azzal megegyező faszerkezet, zsa- 
lugáterek, továbbá az égetett agyag anya
gú hódfarkú cserép árkülönbözetéhez 
kívánnak támogatást nyújtani. Elszámo
lásra, pályázati kifizetésre a munka átvé
tele után kerül sor.

Érdeklődni Benkő László és Gállos Orso
lya helyi önkormányzati képviselőknél 
lehet.

Várjuk olyan cégek, vállalkozók jelentkezését, akik 
szeretnének a Hírmondóban bemutatkozni, megis
mertetni a lakossággal tevékenységüket, profiljukat. 
A Hírmondó vállallalkozik arra, hogy egy egészoldalas 

„cégportrét” közöl a lapban, lehetőséget teremtve 
ezzel ahhoz, hogy szélesebb nyilvánosságot kaphas
son az adott vállalkozás. Érdeklődni a pecsvaradi. 
hirmondo@gmail.com email-címen, illetve a 20/996- 

9612-es telcfonszáinon lehet.

A Katolikus
Egyház hírei
■ Templomunkban kiállítottuk azo

kat a rajzokat, amiket a Biblia Éve 
kapcsán iskolások készítettek ked
venc bibliai történetükről. Ezek a 
szentmisék alkalmával megtekint
hetők.

■ A templom új ablakainak asztalos 
és festési munkálatai elkészültek, 
kezdődik az üvegezés, aztán a 
beépítés. A hátralévő munkákhoz 
szívesen fogadunk segítséget.

■ Július 13-án, vasárnap délután az 
Egyházközség és a Közösségi Kerék
asztal szervezésében vendégül lát
juk a plébánia kertjében mindazo
kat, akik a templomtér és a Kos
suth tér megszépítésében részt 
vettek.

■ A 670. sz. Zengő Cserkészcsapat idén 
Erdélyben fog táborozni. Szent- 
egyházasfaluban kapunk helyet. 
Onnan fogjuk bejárni a környéket, 
megnézzük Székelyföld történel
mi nevezetességeit, emlékhelyeit, 
tanulunk magyarságot és hazasze- 
retetet. Új kiscserkészeink Gyi- 
mesbükk Rákóczi várának romjai 
között fogják letenni a kiscser- 
kész-ígéretet. Déván betekinthe
tünk Böjté Csaba atya embermen
tő munkájába.

■ Augusztus 3-án, vasárnap, szent
misében énekével ad hálát Isten
nek 25 éves énekesi pályája örö
meiért Maczkó Mária népdaléne
kes. A 16.30-kor kezdődő szentmi
sére szeretettel hívunk mindenkit. 
(E napon más szentmise nem lesz!)

N. I.

50 ezer forint 
a nyomravezetőnek!
2008. július 12-én, szombaton 
dél körül a Dombay-tónál 
eltűnt Honda márkájú, burko
lat nélküli robogóm.
Kérem, aki információt tud, 
jelentkezzen a 30/91-66- 
444-es számon.

gmail.com
gmail.com
mailto:hirmondo%40gmail.com
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Túraajánlat
A Pécsi Ifjúsági Természetjáró Egyesü
let a természetjárás népszerűsítése ér
dekében július 26-án, szombaton tel
jesítménytúrákat szervez. A Hegyme
net 55, II. Béla 35 és Várad 15 elneve
zésű túrák rajtja és célja a Fülep Lajos 
Művelődési Központban lesz, a két 
hosszabb túra indítása 6.00-7.30 óra 
között, a Várad 15 6.00 és 8.30 között. 
A túrák részletes útvonala, szintemel
kedése, távja, a részvételi díja illetve a 
részletes feltételek a www.pi-te.hu 
honlapon megtalálható. A harmadik al
kalommal megszervezett túrákra az or
szág legkülönbözőbb településeiről 
várják a résztvevőket.

A Várszínház két előadására 
is elkelt minden jegy!
Az Én és a kisöcsém valamint a Hotel 
Menthol darabokra pár nap alatt elfo
gyott minden jegy, a bérletekből né
hány darab kapható még. A nagy ér
deklődésre való tekintettel a „Hotel 
Menthol” musical-bői második elő
adás lesz augusztus 13-án(l), mindkét 
(augusztus 12 és 13-i) előadás esőnap
ja augusztus 14. A második előadásra 
ajegyek árusítását július 28, hétfőtől 
kezdjük a Tourinform Irodában. Áruk 
megegyezik az eddigiekkel, 2000 Ft/ 
db. (Sajnos a zenés bohózatból nem 
tudunk második előadást szervezni, 
arra korlátozott számban állójegyeket 
fogunk árusítani 1200Ft-os áron)

PÉCSVÁRADI HÍRMONDÓ

A Pécsváradi Városi Önkormányzat havilapja 
Megjelenik havonta, 1200 példányban.

Felelős kiadó: Pécsvárad Város Önkormányzata 
Szerkesztő: Bayer Alexandra 

E-mail: pecsvaradi.hirmondo @ gmail.com 
Hirdetésfelvétel:

Kodolányi János ÁMK 
Fülep Lajos Művelődési Központ 

7720 Pécsvárad, Kossuth L. u. 3. Tel./fax: 72/465-123 
E-mail: muvhaz@pecsvarad.hu 
Tördelés, nyomdai előkészítés: 
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SPORT
LABDARÚGÁS
Befejeződött az NB Ill-as bajnokság. A ki
tűzött célt - az első tízbe kerülést - sike
rült elérni, hiszen a 7. helyen végzett a 
csapat. Az utolsó fordulókban a Paks el
leni mérkőzés kivételével jól teljesítettek 
a fiúk. A házi gólkirály Tóth Adrián lett 17 
góllal.

Eredmények:
05.31.: Paks-Pécsvárad 6-0
06.08.: Pécsvárad-Bonyhád 3-0
06.15.: Szentlőrinc-Pécsvárad 2-2

Megye 11-es együttesünk már korábban 
bebiztosította a bennmaradást. Sajnos az 
utolsó fordulókban ezek után már nem 
sikerült pontot szerezniük. A tizennégy 
csapatos pontvadászatban a tizenegyedik 
helyen végeztek.

Eredmények:
06.01.: Babarc-Pécsvárad 6-1
06.08.: Pécsvárad-Szajk 0-5

Ifistáink a tizenhat csapatból a tizen
egyedik helyet értél el. Az utolsó fordu
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lókban a bólyi vereség kivételével jól ját
szottak Hevesi Gábor tanítványai.

Eredmények:
06.04.: Bóly-Pécsvárad 13-1 
06.07.: Pécsvárad-Bogád 8-1 
06.14.: Tamási-Pécsvárad 2-2 
Serdülő együttesünk még jobban sze

repelt. A Fullér Tibor edzette csapat egész 
éves jó teljesítményével a hatodik helyen 
végzett.

Eredmények:
06.04.: Bóly-Pécsvárad 0-5 
06.07.: Pécsvárad-Bogád 3-1 
06.18.: Tamási-Pécsvárad 5-4

SAKK
Györkő Tímea a Balatonlellén tartott Or
szágos Egyéni Diák Sakkolimpiai Bajnoksá
gon a VI.korcsoportos lányok között 
(1989-1990) a 9. helyen végzett. A Ba
ranya Megyei Csapatbajnokságban Pécs
várad az ötödik helyezést érte el.

Mindenkinek gratulálunk a szép ered
ményéért!

Friesz Péter
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