
s /

A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA • XVIII. ÉVFOLYAM 5. SZÁM • 2008. OKTÓBER

Testületi ülés élőben

Élő közvetítés az önkormányzat szeptember 29-ei üléséről

Első alkalommal kísérhették élő adásban figyelemmel Pécsvárad Város Önkormányzatának 
képviselő-testületi ülésezését az érdeklődők. A közel hat órán át tartó munkát a Művelődési 
Központ emeleti terméből sugározta a Pécsváradi Városi Televízió, hogy a közvetítés techni
kai feltételei is ideálisabbak legyenek. Az élő adás bevezetése az utóbbi években többször is 
felmerült, idén szeptemberre ennek végre minden feltétele teljesülhetett.

Az önkormányzat és a városi televízó három 
kísérleti műsort tervez, a következő kettő az 
október, valamint a november végi önkor
mányzati ülésekről számol majd be. A folyta
tás nagymértékben függ a nézői visszajelzé
sekből, ezért az első közvetítéssel kapcsolatos 
kritikákat már most várják többek között a 
város honlapján (www.pecsvarad.hu), ahol a 
napokban szavazás indul a téma véleménye
zésére. A közvetítés előzményeiről, technikai 
hátteréről és eddigi tapasztalatairól kérdez
tük Füri Ferencet, a Pécsváradi Városi Televízió 
főszerkesztőjét, az élő adás koordinátorát.

- Hogyan értékeled az első adást? Vannak-e 
már visszajelzések a pécsváradi lakosoktól, né
zőktől?

Nagyon sok pozitív visszajelzést kaptam 
már az adás napján, és azóta is, az emberek 
megállítanak az utcán és gratulálnak. Azt hi
szem, hogy a magunk munkáját elvégeztük, 
ugyan nem állítom, hogy nem voltak kisebb-

nagyobb zökkenők - ezt még természetesen 
nekünk is tanulni kell, hiszen önkormányzati 
ülést még nem közvetítettünk élőben. Voltak 
technikai „bakik”, ezeket én is érzékeltem, 
elsősorban a hanggal kapcsolatban, de ehhez 
sajnos hozzájárultak a műszaki felszereltsé
günk korlátái is.

- Milyen technikai háttérrel zajlott a közve
títés?

Nem tudom, hogy a nézők számára ez 
mennyire volt érzékelhető, de gyakorlatilag 
négy kamerával dolgoztunk, ebből kettő fix, 
tehát előre beállított kamera volt, és volt két 
operatőrünk, Füri Szabolcs fiam és Molnár Sára, 
emelett Andrics Márk is segédkezett a műsza
ki lebonyolításban. Sajnos nagyon szűk volt a 
terünk, tehát nem is tudtunk volna több ope
ratőrrel mozogni.

- Több kisebb településen is van már példa ha
sonló közvetítésre a környékünkön. Tudsz-e arról, 
hogy milyen tapasztalataik vannak az ottaniaknak?

Hallottam róla, hogy Mecseknádasdon is 
van ilyen közvetítés, bár ezt nem láttam, vi
szont volt alkalmam megnézni egy másik mű
sort a közelünkben. Azt gondolom, hogy a mi 
technikai munkánk jobb volt. Ők négy kamerá
val és egy operatőrrel közvetítenek, a mienk 
szerintem ebből a szempontból szerencsé
sebb. Az üléseket nálunk sokkal tartalmasabb
nak és a nézők számára közérthetőbbnek íté
lem meg, és ezzel azt is ki tudom jelenteni, 
hogy a mi esetünkben sokkal több értelmét 
látom a közvetítéseknek, mint mondjuk ott, 
ahol több háttérmunka folyik, és kevesebbet 
látnak a nézők. Ezen kívül tudok róla, hogy 
nagyon sok helyen egy kamerával oldják meg 
az adást, rossz hangminőséggel és jóval sze
rényebb műszaki háttérrel, mint a mienk.

- Üzennél-e valamit most a nézőknek?
Mivel nézői statisztikát nem tudunk pro

dukálni, ezért külön kérjük a nézőktől, hogy 
véleményezzék az adást. Hangsúlyoznám vi
szont, hogy ne az önkormányzat munkáját, 
hanem kifejezetten a tévéközvetítés színvo
nalát értékeljék, mert erre a visszajelzésre 
nagyon nagy szükségünk van a továbbiakban.

Szeretném továbbá megköszönni mindenki
nek, aki részt vett a munkában. Külön köszö
net illeti a Művelődési Ház dolgozóit és a Pol
gármesteri Hivatalt, valamint a technikai 
dolgozókat az aktív közreműködésért. Én bí
zom a folytatásban, a városi televízió pedig 
felkészült arra, hogy ennél magasabb műsza
ki színvonalon végezze a munkáját. Annyit 
üzennék még a nézőknek, hogy ennél csak 
jobb lesz - javulni fog a technika, és még mi 
is szokjuk az élő közvetítés ízét, tanuljuk az 
ehhez szükséges szakmai tudást, és próbálunk 
belerázódni a gyakorlatba.

http://www.pecsvarad.hu
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AZ ÖNKORMÁNYZAT HÍREI
Pénzügyi beszámoló
Féléves pénzügyi beszámolót tartott a testület 
szeptember 30-ai ülésén Fullér Péter, a Pénz
ügyi Csoport vezetője. A beszámoló kapcsán 
a vezetés újraértékelte anyagi helyzetét, és 
javaslatokat tett a város költségvetésével kap
csolatban. Ez utóbbi az év folyamán egyszer 
már módosításra került, a legutóbbi adatok 
szerint a város 831 millió forintos költségve
téssel rendelkezik. A nagymértékű kiadások 
okairól és visszafogási lehetőségéről hosszú 
vita folyt, melyben ár. Bíró Ferenc polgármes
ter leszögezte, „Pécsvárad költségvetése je
len pillanatban hiányt mutat, (...) de sokkal 
súlyosabbak a tőlünk független okok a pén
zek felélésében.” Kifejtette, hogy az önkor
mányzati finanszírozás természetéből kifolyó
lag képtelen követni a változásokat (pl. 
gázárak emelése), ezért az ilyen kiszámítha
tatlan körülmények okozzák a legnagyobb 
problémát. A testület újra tervbe vette a költ
ségvetés egy részének módosítását, melyben 
ismét meg kell határozni a prioritásokat. A leg
főbb támogatást továbbra is oktatási, valamint 
városfejlesztési célokra kívánja fordítani a tes
tület.

A Szent István Napok 
értékelése
A város vezetése a nyári események után érté
kelte az idei Szent István Napokat. A testület 
megköszönte a rendezvény fő szervezőjének, 
Bognár Gyöngyvérnek, a művelődési központ 
igazgatójának, valamint Apaceller Józsefnek, a 
kulturális bizottság elnökének a munkáját. 
Apaceller József beszámolt a többhónapos 
rendezvény programjairól, látogatottságáról, 
művészi színvonaláról. Mivel idén semmilyen 
pályázati támogatásban nem részesült, ez al
kalommal teljes mértékben saját zsebéhez kel
lett nyúlnia az önkormányzatnak a program- 
sorozat megvalósításához, a költségek pedig 
nem haladták meg a tavalyiakat.

A kulturális bizottság elnökének értékelé
se alapján „a bizottság úgy ítéli meg, hogy az 
elmúlt évekhez képest is gazdagabbá és „han
gosabbá” tettük a Szent István Napok prog
ramjait", valamint hozzátette: „méltán tartha
tunk igényt a kultúra kisvárosa címére.” A 
rendezvény jövőjével kapcsolatban rengeteg 
javaslat is elhangzott, többek között a Szent 
István Napok hagyományos névhasználatának 
megtartására (a „Pécsváradi Nyár” helyett), a 
koncepciózusabb tervezésre, a programok 
céljainak újragondolására, a jegy- és bérlet
áras programok számának növelésére a mű
vészi színvonal megtartása érdekében, vala
mint civil szervezetek esetleges bevonására. 
Több képviselő is hangsúlyozta, hogy a Szent 
István Napoknak komoly reklámértéke van, je
lenleg igen nagy szerepet tölt be a városme
nedzselés terén, ezért szükség van az átgon

dolt, jól és időben megtervezett munkára. Dr. 
Bíró Ferenc elmondta, hogy a programok össze
állításánál az elsődleges cél az volt, hogy az 
önkormányzat költségvetései ellenére se es
sen csorba a rendezvény színvonalán, és ezt a 
gondolkodásmódot szeretnék a jövőben is 
folytatni.

Nem nyert
az iskolapályázat
Sokan fájlalják az idei, sokat emlegetett isko
lapályázat eredményét, hiszen a városvezetés 
bízott annak a lehetőségében, hogy a pályá
zat által mi is kapcsolódhatunk a felújításra, 
korszerűsítésre kerülő oktatási intézmények 
sorához. A pályázatot formai hiba miatt el
utasították, azonban a polgármester nem hi
vatalos forrásokból úgy értesült, hogy ez év 
folyamán még sor fog kerülni hasonló isko
lapályázat kiírására, bár ez már nem lesz olyan 
nagy volumenű, mint az előző. Felhívta továb
bá a figyelmet arra az elszomorító tényre is, 
hogy az iskolák működtetésére felhasználha
tó pénzforrások csökkentek az utóbbi évek
ben, és most már a központi forrásokról le
mondva csak a pályázati lehetőségekben 
bízhatunk.

Első tanévkezdés
az ÁMK-val
Tóth Györgyi, a Kodolányi János Általános Mű
velődési Központ (KJÁMK) főigazgató asszo
nya beszámolt az idei tanévkezdésről. Mint 
köztudott, július 1-jével új szervezeti forma 
jött létre az oktatási intézmények működésé
ben, mely sok esetben némi változást követelt 
a pedagógusok, intézményvezetők munkájá
ban. Az oktatási egységek összehangolása 
nem problémamentes, a kezdeti rendszerátál
lás tanulságait még csak most lehet levonni. 
Sok pluszmunkát és költséget okoz például a 
dokumentumok és okiratok egységesítése, de 
az iskola megpróbál minden szabálynak meg
felelően eleget tenni.

Az ÁMK megalakulását az önkormányzat 
legfőképpen a nagyszabású iskolapályázat 
kedvezőbb elbírálásának reményében hozta 
létre, ám az intézményösszevonást követően 
nem sokkal értesültek a pályázat kudarcáról. 
Tóth Györgyi ennek ellenére hangsúlyozta: 
„remélem, hogy nem volt hiába ez a nagy dön
tés, amit az önkormányzat hozott". Megje
gyezte még, hogy idén nem csökkent jelentő
sen a beiratkozott tanulók létszáma a korábbi 
évek tendenciájához képest (összesen csak 
három fővel).

Közterület-felújítás
A testület közzétette a TEÚT-pályázat közbe
szerzésének eredményét. A pályázatra három 
ajánlat érkezett, melyek közül a legkedvezőbb

árajánlatot nyújtó Pécsváradi Vár Kft.-t bízta 
meg az önkormányzat a munkálatokkal. A 
TEÚT-pályázat egy évente meghirdetésre ke
rülő pályázat, mely egy egybefüggő közterü
let (út, járda, árok) rendezéséhez nyújt lehe
tőséget, településünk esetében mindez a 
Kossuth térre, Templom térre, Szent Gellért 
utca felső végére, a Kálvin utcára és az Iskola 
utca alsó vége által határolt területre vonat
kozik. A beruházás összértéke megközelíti a 
húszmillió forintot.

Már épül az új
élelmiszer-áruház
Az önkormányzat tájékoztatja a lakosságot, 
hogy - mint azt bizonyára már sokan tudják 
- új élelmiszer-áruház épül a volt TÜZÉP-tele- 
pen. A CBA-üzletlánc legújabb létesítményét 
a tervek szerint november 15-én adják át. A 
800 négyzetméteres, légkondicionált, kor
szerű üzlethelységekkel rendelkező áruház 
25-30 ember számára nyújt majd munkale
hetőséget.

Közszemlén 
a városfejlesztési 
terv

Az önkormányzat közszemlére teszi az aktu
ális Integrált Városfejlesztési Terv stratégiá
ját, melyet bárki megtekinthet városunk hon
lapján: a www.pecsvarad.hu-n. A testület bízik 
abban, hogy a lakosság hozzászólását, véle
ményét is be tudja építeni a tervekbe, és kö
zös gondolkodással tudják együtt formálni a 
városunk jövőjével kapcsolatos legfontosabb 
fejlesztéseket. így a következő ülésre napol
ta el a terv elfogadását a testület. (Itt buzdíta
nánk mindenkit arra, látogassák a honlapot, és 
ragadják meg a véleményezés lehetőségét a 
weboldalon elérhető dokumentum ismeretében! - 
a szerk.)

http://www.pecsvarad.hu-n
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Virágzó partnerkapcsolatok
Virágoznak a város testvérkapcsolatai. Mind
azon túl, hogy a közeljövőben több régi, ele
ven kapcsolat válhat hivatalossá, már meglévő 
testvérvárosainkból is folyamatosan érkeznek 
a delegációk: a közelgő Leányvásárra Néme
tországból külsheimi, Erdélyből máréfalvi ven
dégek érkeznek. A nyár folyamán az általános 
iskola tanárai utaztak hivatalos látogatásra 
Külsheimbe, szeptember végén pedig a 
külsheimi diákok töltöttek egy hetet Pécs- 
váradon. Október 17-én Kuhn polgármester ve
zetésével egy csaknem harmincfős delegáció 
érkezik városunkba. Az erdélyi Máréfalvával 
egy most születő testvérkapcsolat felvételére 
és ünnepi megpecsételésére kerül sor októ
ber 18-án. Október elején Hausmannstatten- 
ből érkeznek látogatók, jövő tavasszal pedig 
remélhetőleg a pannonhalmi küldötteket is 
vendégül láthatjuk városunkban, hogy a ben
cés apátság ősi székhelyével is „barátságot 
kössünk”. A tervek között szerepel még egy 
partnervárosi kezdeményezés a felvidéki 
Garamszentgyörggyel is.

Új testvérvárosunk: Máréfalva
Új testvérvárosi kapcsolattal lesz gazdagabb 
Pécsvárad az elkövetkező hónapban. Az erdélyi 
Máréfalvával már két évvel ezelőtt felvetődött a 
kapcsolatfelvétel gondolata. A csíksomlyói bú
csúra többször is ellátogattak városunkból, he
lyi táncosainkat egyre szorosodó kötődés fűzi a 
máréfalvaiakhoz. Pécsvárad városa október 18- 
án köszönti az erdélyi település delegációját, 
amely a leányvásár alkalmával látogat el hozzánk, 
hogy szombat délelőtt 11 órakora kapcsolat ün
nepi megpecsételésére is sor kerülhessen. 
Máréfalva Hargita megyében található, szinte tel
jes mértékben magyarok lakják, és leginkább vi
lághírű székelykapuiról nevezetes. Máréfalvának 
nem ez lesz az első magyarországi kapcsolata: 
1994 óta testvértelepülése a szintén baranyai 
Magyaregregynek, Máré várával határos közsé
günknek is.

Egyéb intézkedések
Kakas Sándor képviselő szóvá tette a városon 
átvezető közutak katasztrofális állapotát. El
mondta, hogy a Közútkezelő vállalat 15 éve sem
milyen felújítás nem végzett ezen a szakaszon, 
kezdeményezte egyúttal, hogy az önkormány
zat tegyen lépéseket az áldatlan állapot változ
tatására. A testület ezután döntött arról, hogy 
személyes találkozóra hívják a közútkezelő ve
zetőjét. Döntés született továbbá a folyószám
lahitei keretének emeléséről, valamint az ÁMK 
Zeneiskola fűtéskorszerűsítéséről, kazáncseré
jéről (2,3 millió forint összegben). A testület to
vábbi ingatlanügyekkel kapcsolatos intézkedé
seket is tárgyalt, és szó esett a rendezési terv 
módosításáról. A Vár Kft. kérelmét a vár bérleti 
díjának módosítására elvetette a testület.

Leányvásári
programelőzetes

Ebben az évben a hagyományos programso
rozat már október 16-án, csütörtökön meg
kezdődik, és az eddigi évekhez hasonlóan 
vasárnap ér véget. Ezúton ajánljuk a kedves 
olvasóink figyelmébe rövid ízelítőnket az idei 
Pécsváradi Leányvásárból.

A rendezvény a csütörtöki Négy-kez-est zon
gorahangversennyel veszi kezdetét, melyen a 
helyi Alapfokú Művészeti Iskola növendékei, 
valamint Maggie Grimsdel és Pam Cragg (Ang
lia) lépnek fel. Ezen a napon nyílik a Baranya 
Megyei Múzeumok Igazgatósága Néprajzi 
Osztályának anyagából válogatott Pécsváradi 
kerámiák kiállítása.

Október 17-én (pénteken), 17 órai kezdet
tel az Európa téren ünnepélyes keretek kö
zött avatjuk fel az 1945-48 között kényszer- 
munkára hurcolt és kitelepített német 
nemzetiségű családok emlékkövét, régi adós
ságunkat törlesztve az áldozatokkal szemben. 
Ünnepi beszédet mond: dr. Hargitai János, a 
Baranya Megyei Közgyűlés elnöke. A díszven
dégek között köszönthetjük Heinek Ottót, a 
Magyarországi Németek Országos Szövetsé
gének elnökét és Mayer Mihály megyés püs
pök urat. A műsorban közreműködik a Városi 
Fúvószenekar és a Kodolányi János ÁMK né
met kórus Poller György kíséretével. A cere
móniát követően nyílik meg a művelődési köz
pontban Ruppert János kiállítása, aki családja 
révén maga is érintett a fájdalmas események
ben. 18.30-tól a GJU Wemend német nyelvű, 
a „régi, szép időket” (gute Zeiten) idéző szín
darabját tekinthetik meg a színházteremben 
Lustiger Sonntag címmel, míg az előtérben tab
lókon elhelyezett dokumentumokkal a „rossz 
időkre” (schlechte Zeiten) emlékeztetünk.

Október 18-án (szombaton) 11 órakor ke
rül sor Pécsvárad és Máréfalva testvértele

HELYESBÍTÉS_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Előző, szeptemberi számunkból sajnálatos módon kimaradt egy nem kevésbé fontos 
elismerés az augusztus 20-ai ünnepi kitüntetetések mellől - hiszen Bognárné Auth Má
ria, immáron nyugalmazott pedagógus nem csak a megtisztelő „Pécsváradért Díj”-ban 
részesült, hanem a Német Kisebbségi Önkormányzat által adományozott „A Pécsváradi 
Német Nemzetiségért" díjjal is jutalmazták.

„Marika néni", azon túl, hogy a Kodolányi János Általános Iskola tanári közösségé
nek hosszú évtizedekig szerves tagja volt, pótolhatatlan szerepet töltött be a helyi 
német nemzetiségi és a német kéttannyelvű oktatás bevezetésében, ezt követően pe
dig szerteágazó pedagógusi tevékenységével segítette a helyi gyerekek német nyelvű 
oktatását, neveltetését. A tanári munkán túl is aktívan részt vett a nyelvápolásban: neki 
köszönhetjük a Német Barátsági Egyesület létrehozását, és német ajkú testvérkapcsola
taink ápolásában is nagy szerepet vállalt.

A figyelmetlenségért szíves elnézésüket kérjük, és ezúton is kívánunk Bognárné Auth 
Máriának jó pihenést és egészséget nyugdíjas éveihez!

A szerk.

pülési okmányainak aláírására. Ezt követően 
a Pécsváradi Ifjúsági Fúvószenekar muzsikájával 
kezdődik a leányvásári forgatag. Szombaton 
este a Joker zenekar szolgáltatja a zenét a le
ányvásári bálban. A résztvevő együttesek me
nettáncát is megtekinthetik az érdeklődők 
mindkét napon, majd napközben az ország 
számos településéről érkezett csoportok mu
tatkoznak be a művelődési házban és a ház 
előtti téren. Vasárnap 9 órakor a Városi Fúvós- 
zenekar kezdi a műsort, fél 10-től követi ezt a 
menettánc, majd az együttesek műsora, mely
ben 11 órától az Aranyszamár Bábegyüttes szó
rakoztatja a kicsiket Mátyás meséivel, s ugyan
ezen a napon számos népi- és fajátékkal 
(fakörhinta, patkódobás, diótörő, hordólovag
lás, babzsákreptetés, kardozás) tehetik pró
bára ügyességüket gyermekek és felnőttek 
egyaránt.

A sportok kedvelőinek ajánljuk sportcsar
nokunk és uszodánk programjait: a pécsváradi 
tanuszodában megyei úszóverseny, míg a 
sportcsarnokban sportbemutatók zajlanak 
(tae bo, thai box, kangoo jump, hip-hop és 
társas tánc). A sportrendezvények helyszínén 
és ideje alatt lehet szavazni meghirdetett re
ceptversenyünkre (ehhez kapcsolódóan keres
sék a kiírást és részletes programjainkat). A 
rendezvényt a - két évvel ezelőtti leányvásár
ra „összeálló” - Zengő Rezek 100 zenészének 
műsora zárja.

Mindkét nap programját kézműves foglal
kozások gazdagítják, és a rendezvény ideje 
alatt megtekinthető a helyi Díszítőművészeti 
Szakkör kiállítása is. A fenti programok a bál 
kivételével ingyenesek.

További információ: Művelődési Központ, 
Pécsvárad, Kossuth u. 31. Telefon: 72 465 123, 
e-mail: muvhaz@pecsvarad.hu

mailto:muvhaz%40pecsvarad.hu
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A Kodolányi AMK hírei
Becsengettek
Szeptember 1-jén, hétfőn az alsó iskola udva
rán az ünnepélyes tanévnyitóval megkezdő
dött a 2008/2009-es tanév. Göblné Németh Pi
roska igazgatóhelyettes köszöntötte a 
megjelenteket, majd az alsó tagozatos tanu
lóktól magyar és német nyelven hallhattunk 
üdvözléseket. Kincse Klaudió és Schnell Bianka 
negyedik osztályos tanuló a 41 kis elsősnek 
beszélt az iskola szépségeiről. A kissé meg
szeppent kicsik nevében Hevesi Bianka, Matesz 
Kornél és Borbás Diána mondott verset.

A felső tagozatba lépőktől a harmadik osz
tályos Becker Bálint búcsúzott, a másodikosok 
közül Kőszegi Korina, Burzán Bendegúz és Mar
ton Zita üdvözölte a tanulókat. Tóth Györgyi 
igazgatónő bemutatta iskolánk új dolgozóit: 
Friedszáin Edit angol szakos tanítónőt, Maróti 
G. Ágnes mentortanárt, Rattingné Gerst Gyön
gyi iskolatitkárt, Szabó Tamásné Gasteiger Esz
ter német szakos tanítónőt és Zsigrainé Jenei 
Ilona napközis csoportvezetőt. A továbbiak
ban elmondta, hogy iskolánk július 1-jétől 
Kodolányi János Általános Művelődési Központ 
Német Nemzetiségi Általános Iskolája néven 
összevontan működik a pécsváradi és zengő- 
várkonyi óvodákkal, a zengővárkonyi alsó 
tagozat első három osztályával, a nagypalli ál
talános iskola alsó tagozatával, a zeneiskolá
val, és a Fülep Lajos Művelődési Központtal.

Az alsó tagozatosok szeptember 5-én, pén
teken kiránduláson vettek részt. Az elsősök 
Pécsvárad nevezetességeivel, közintézménye
ivel ismerkedhettek, majd a Várkertben ját
szottak. A második évfolyam a zengővárkonyi 
Tojásmúzeumot látogatta meg. A harmadiko
sok a Dombay-tónál tanulmányozták a vízpart 
élővilágát, míg a negyedikes gyerekek múze
umnapon vehettek részt. A nyarat idéző idő
járásnak is köszönhető, hogy a tanulmányi 
kirándulás mindannyiunk számára közösség
építő, szép élmény volt. Szeptember első he
teiben elkezdődtek a szakköri foglalkozások 
is.-Az alsó tagozaton a gyerekek matematika, 
német, angol és rajz szakkörök közül választ
hattak érdeklődési körüknek megfelelően.

Delegáció
Külsheimben

Július 11-15. között Tóth Györgyi igazgatónő 
vezetésével nyolc kollégánk töltött szép na
pokat partneriskolánk meghívására Külsheim
ben. Az ottani iskola negyvenéves fennállását 
ünnepelte, melynek alkalmából két épület tel
jes felújításon esett át a mai kor igényeinek 
megfelelően. Vasárnap délután az ún. Sommer- 
schulfest vendégei voltunk, amit az iskola épü
leteiben, ill. az udvarán rendeztek meg a ju-

niális hangulatában. Volt kávéház, sütemé
nyek, az udvaron lacikonyha, pónilovaglás, 
ügyességi játékok, falmászás. A rendezvény- 
teremben a tanulók amatőr csoportjai mutat
ták be műsorukat.

Mivel Külsheimben júliusban még folyt a 
tanítás, néhány órára mi is bekukkanthattunk 
a termekbe. Günter Kuhn polgármester is fo
gadott bennünket. Elmondása szerint náluk 
is gond a fogyatkozó gyermeklétszám, a csa
ládok nehezedő életkörülményei, valamint az, 
hogy az addig megszokott családi szerepek a

Külsheimi és pécsváradi diákok vetélkedtek a német kéttannyelvű oktatás ünnepségén

nők kényszerű munkavállalása miatt sok he
lyen megváltoztak. Emlékezetes marad szá
munkra a Bad Mergentheim-i kirándulás, ahol 
Külsheim város fúvósai adtak koncertetJoachin 
Uihleinnek, az iskola igazgatójának a vezeté
sével. Würzburgban a vár és a püspöki palota 
szépségei nyűgözték le kis csoportunk tagja
it. A miénknél hűvösebb időjárás ellenére kel
lemes és szép napokat töltöttünk együtt ba
rátainkkal és kollégáinkkal.

Köszönjük az önkormányzatnak, hogy ren
delkezésünkre bocsátotta kisbuszát, és támo
gatta utunkat.

Hohmann-né Schunk Edit

Külsheimi diákok 
Pécsváradon
...a pécsváradi tanulók szemeivel
Mint minden második évben, idén is Pécs- 
váradra látogattak a külsheimi gyerekek, most 
igazgatójuk,Joachim Üihlein és Brigitte Felderer 
tanárnő kíséretében. A 6.a és b, valamint a

7.b osztályból 21 diák fogadhatott vendéget. 
Egy hétre jöttek hozzánk, és ezért sok érde
kes programban vettünk részt. Voltunk aka
dályversenyen, kirándultunk Szekszárdra, és 
megnéztük a Wosinsky Mór Megyei Múzeu
mot, jártunk Ófaluban, és Zengővárkonyban, 
ahol Tamás Erzsi nénivel csuhéjból készítettünk 
különböző játékokat, Tamicza Erka nénivel pe
dig szalmafigurákat.

Szombaton ünnepi műsorral emlékeztünk 
meg az iskolánkban 20 éve folyó kétnyelvű 
oktatásról. A programban volt több ének és 
tánc, viccek németül és nyelvjárásban előadott 
történetek. Nekünk legjobban az osztálytár
sunk, Kovács Bianka éneke tetszett. Utána a 
kétnyelvű osztályok és a külsheimi vendégek 
csapata mérkőzött meg egymással. Az 5.b 
osztály lett az első, a 8.b a második, a 6.b

pedig a harmadik. Ezután a felső iskolában 
állófogadás volt a vendégeknek, nekünk pe
dig egy nagyon jó diszkó. Sokat táncoltunk, 
és nagyon jól éreztük magunkat. A vasárna
pot a vendégek a családokkal töltötték, töb
ben Pécsre mentek, és a német nap rendez
vényeit nézték meg.

Hétfő délután az uszodában játékos vetél
kedőt rendeztek nekünk, amit a magyar csa
pat nyert meg 11:10 arányban. Kedden Pécs
re utaztunk a „pécsváradi rettenetessel”, 
először megnéztük a Cella Septicorát, majd a 
Székesegyházat, ahol még orgonamuzsikát is 
hallgathattunk. Haza is vonattal jöttünk, majd 
a visszalevő pár órára egy játszótéri progra
mot szerveztünk magunknak. Az egy hét alatt 
néhány gyereknek honvágya volt, ezért több
ször is sírtak, utolsó reggel pedig azért, mert 
el kellett egymástól búcsúznunk.

Mi jól éreztük magunkat a vendégeinkkel, 
sokat tanultunk tőlük, reméljük, hogy jövőre 
majd ugyanilyen szeretettel fogadnak bennün
ket, mint ahogy mi is őket!

Árvái Dorottya, Brand Réka, Resch Roxána, 
Szilágyi Fruzsina (6.b)
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IV. Béla nyomában a Várbaráti Kör

Trogir és környéke
A Pécsváradi Várbaráti Kör ötödik kirándu
lását szervezte a horvát tengerpartra szep
tember közepén. Ezúttal a látnivalókban dús
kálva Ciovo szigetén ütötték fel tanyájukat 
negyvenketten. A tenger melletti kényelmes 
szállások és a félpanziós ellátás kiváló ala
pokat nyújtott a forró hőségben megtett ki
rándulásokhoz.

Aki Horvátországot szeretné igazán megis
merni, az elkerüli a kényelmes autópályákat, 
és a hegyek közti fennsíkot választja. A Velebit 
és a Dinári hegyek között elterülő, már őszi 
színeiben pompázó karsztvidék rejtett érté
keit fedezheti fel az utazó. A tájban megbúvó 
kőből épült házak csoportjai, tanyák, falvak 
elhagyott települések, lerombolt kápolnák és 
az egykor megművelt földek kőből rakott ke
rítései a régmúltról beszélnek a kíváncsisko
dóknak. Egyre kevésbé, de még láthatók a leg
utóbbi háború okozta sérülések nyomai. 
Itt-ott az új élet jelei is felfedezhetők, olajfa
ligetek, szőlőültetvények, gazdagon zöldellő 
konyhakertek, piros tetős házak és templo
mok árulkodnak a jövőről. Ma Horvátország 
támogatja mindazokat, akik őseik földjére 
visszatérve ismét benépesítik, és termővé te
szik az egykor elhagyott földet. A jobb élet 
reményében a tengerpartra húzódó népesség 
kezd a zsúfoltságból visszatérni a hegyek 
közé. Könnyen teheti, hiszen jó utak épülnek, 
bővül az infrastruktúra, nő az idelátogatók, a 
csendet kedvelő turisták száma.

Knin volt első állomásunk, a horvát állam- 
alapítás, a királyság egykori koronázási köz
pontja, ahol ma az ország legnagyobb nem
zeti zászlaját lobogtatja a szél. Alig 10 éve 
innen indult el a horvátok „vihar” fedőnevű 
hadművelete... az ország felszabadítása. A 
tenger melletti pihenés, a 26 fokos vízben való 
felüdülések között volt idő a környék látniva
lóinak felkeresésére. Trogir, Sibenik, Krka-víz- 
esés, Split mind-mind az UNESCO világörök- 
ségi listáján szereplő helyek.

Kellemesek voltak az esti séták Trogir kö
zépkori sikátoraiban, pálmafás tengerparti sé
tányán, ahol éjszaka zajlott az élet a napi for
róság után. Ezen a tenyérnyi szigeten talált 
menedéket IV. Béla király és családja, menekül
ve az őt üldöző tatárok elől. Az öböl és a város 
fölé emelkedő dombról ragyogó kilátás nyílt a 
távolabbi szigetekre. A Krka Nemzeti Parkban 

tett hajóút, a körséta a nagy víz
esések körül, a régi malmokban 
berendezett gazdag néprajzi 
anyag látványa, majd a fürdőzés 
a cseppet sem hideg vízben, fel
üdülést jelentett.

Sibenik méltán híres Dómja, 
az 1400-as évekből, Dalmatinac 
mester kőbe faragott 71 ember
fejet ábrázoló szoborsora, ke
resztelő kápolnája, a világon 
egyedülálló kőtáblás, kőlapok
ból álló dongaboltozata és ku
polája a fő vonzerő. Páratlan ki
látás nyílik a Szent Anna-erőd 
bástyáiról a Krka-folyó széles tor
kolatára és a városra, ahol a szűk 
sikátorokban a XV. század han

gulata fogadja a látogatót. Primosten félszi
getén a naplementét csodálhattuk meg. Kiissza 
vára kedvelt célpontja a magyaroknak. Ezek a 
falak rejtették menekülő királyunkat, itt szü
letett leányuk, Árpádházi Szent Margit, akire 
a felújított várkápolnában emlékeztünk. Ter
mészetesen ide is jutott Csatlós Éva nemzeti 
színű szalagjából egy darabka.

Salonát, az egykori római várost érintve lép
tünk be Diocletianus spliti palotájába, ahol a va
lamikori római városba beköltözött a mai város, 
érdekes egyvelegét adva közel 2000 évnek. A 
Szent Dujmo templom tornyából élvezhető iga
zán e különös város hangulata. Az egyhetes prog
ramból nem hiányozhatott a „fisch-piknik” sem. 
Hajóztunk a szigetek között, megcsodálva vilá
gítótornyokat, a tiszta tengervízben az aljnö
vényzetet, Solta szigetén pihenve felkerestük a 
gyönyörű temetőt, mely a sziget őslakóinak vég
ső nyughelyéül szolgál, a tengerre néző hegyfo
kon. Következett a hallakoma, mielőtt mi is úszni 
mentünk volna, megadtuk a halnak is, ami jár... 
a finom dalmát vörösbort.

A házigazdánk teraszán későestig tanulgat
tuk a dalmát életvezetés fortélyait, Dario és a 
dalmát temperamentumot átvevő idegenveze
tőnk, Burján István segítségével. Itt köszöntöt
tük Novotny Ivánt születésnapján, Békés Máriát 
és Szűcs Máriát névnapján. Az utasok nevében 
Novotny Iván mondott köszönetét Burján Ist
vánnak, akinek segítségével bepillantást nyer
tünk a dalmát lélek rejtelmeibe, Szabó Évának 
a történelem megidézéséért, Herczeg Ferenc 
száz évvel ezelőtti hajónaplójának felolvasásá
ért, Dretzky Katalinnak az út megszervezéséért.

A VÁRBARÁTI KÖR HÍREI
Őrtüzek a Mecseken
Hat helyszínen lobbantak fel az őrtüzek a 
Mecseken szeptember 20-án, szombaton 
17 órakor. 2005 óta ily módon hívják fel a 
civilek, a természetvédők a hegyet veszé
lyeztető veszélyekre a közvélemény figyel
mét. A csöpörgős, hűvös idő ellenére a 
mecseki civil szervezetek képviseletében 
többen vállalták, hogy a Jakab-hegyen, a 
Tubesen, a Misinán, a Hármas-hegyen, a 
Zengőn és a Zöld Völgyben (a Mecsek és a 
Zselic között) azonos időben fellobbanhas
son a láng az európai uránellenes nap és 
az Állampolgári Részvétel Hete alkalmá
ból. Tizenhárom szervezet nyilatkozatban 
szögezte le ismét, hogy „a Mecsek évmilliói 
nem válthatók átforintmilliárdokra, rövid távú 
gazdasági, hadászati és politikai érdekek ki
szolgálására". A várbaráti kör szervezésé
ben Pécsváradról maroknyi csapat indult 
a ködfelhobe burkolódzó Zengore (Böröcz 
István, Csizmadia László, Dretzky Katalin, 
Freund János, Kempf József, Miiller Pál, dr. 
Novotny Iván, Reisz Teréz és Vértes László 
részvételével). Otthonról hozott száraz 
gyújtással hamar felizzott a láng, melegé
nél kellemesen telt az idő. Az esőbeálló
nál éjszakai bivakra készülődött három fi
atalember, a ködfoszlányok is felfelé 
igyekeztek, pompás látvánnyal ajándékoz
va meg az arrajárókat...

Időutazás Pécs 
világörökségi helyszínén
A Kulturális Örökség Napjai keretében a 
Pécsváradi Várbaráti Kör Pécsre látoga
tott. A harminckét fős társaság tisztelgett 
a nagy humanista költő, Janus Pannonius 
szobra előtt, majd a bazilika altemplomát 
nézték meg. Külön idegenvezetővel cso
dálhattuk meg a Pécsi Egyetemi Könyv
tárban található Klimó Könyvtárat, me
lyet a neves pécsi püspök, Klimó György 
tett nyilvánossá 1774-ben, az országban 
elsőként! A kiváló szakmai vezetésnek 
köszönhetően az eredeti berendezések 
között járva kaptunk bepillantást e gaz
dag gyűjteménybe. A polcokon 15000 
kötet sorakozik. A könyvtár nyolc kóde
xet, huszonöt XV. századi ősnyomtat
ványt, kétszázötven XVI. századi antik
vát, és több mint kétszáz, 1711 előtti 
régi, magyar nyomtatványt őriz. Az állo
mány feldolgozása a mai napig tart. Az 
est fénypontja a 2000 óta a pécsi UNESCO 
világörökség részét képező ókeresztény 
sírkamrák felkeresése volt. Sopiane váro
sának egykori közössége a IV. században 
jelentős számú sírépítményt (kápolnát, 
sírkamrát, épített sírokat) emelt. A világ- 
színvonalon kiépült látogatói útvonalon 
a legszebbek ma megcsodálhatok.
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Nyolcvan éves a Pécsváradi 
Labdarúgó-szakosztály
Idén ünnepli nyolcvanéves fennállását váro
sunk legnagyobb múltra visszatekintő szak
osztálya, a labdarúgó-szakosztály. Ennek alkal
mából állított össze Spannenberger János, a 
Pécsváradi Sportkör elnöke egy kis történeti 
áttekintést, amely a sportkör megalakulásá
tól kezdve egészen napjainkig kíséri végig a 
szakosztály életét, természetesen csak a fon
tosabb eseményeket megemlítve. A labdarú
gás mai napig Pécsvárad legnépszerűbb 
sportága, az utóbbi évtizetedek csapatai pe
dig számos eredményes meccset tudhatnak 
magukénak. Ezekből is szemezgettünk azok 
számára, akik már nem láthatták ezeket a 
mérkőzéseket, és tisztelgünk azoknak, akik 
eredményes szereplésükkel megalapozták a 
helyi focisták hírét, és folytatták a sportág 
pécsváradi hagyományát.

A szakosztály 
története
1928-1944
A Pécsváradi Sportkör a Levente Egyesülettel 
egy időben, 1924-ben alakult. Az első évek
ben kifejezetten a Levente céljainak megfele
lő testedzési - főként atlétikai - versenyek, 
illetve ilyen jellegű sportfoglalkozások jelen
tették a sportot. A labdarúgó szakosztály 
1928-ban alakult meg. A leglátogatottabb és 
legnépszerűbb Pécsváradon a labdarúgás volt, 
amely egyetlen szakosztályként mindvégig 
működött és jelenleg is működik. Az 1920-as 
években az alábbi játékosokhoz kötődött a 
település labdarúgása: Bonnet, Csenterics, Eiter, 
Erdősi I, Erdősi II, Farkas, Jager, Kaiser, Klpek, 
Kohn, Lerch, Pálfy, Rónaszéki, Rujf, Schillinger, 
Stettner, Szabó-, majd később, a ’30-as évek vége 
felé Décsey, Ferenc, Gulyás, Shégl, Szán, Szeifert 
és Szokics szerepeltek a mérkőzéseken. A régi 
futballmeccsek igen látogatottak voltak, a 
mérkőzések előtt és a szünetekben cigányze
nekar szórakoztatta a közönséget. Bajnokság 
akkoriban nem volt, hírverő barátságos mér
kőzéseket játszottak. A sportpálya a jelenlegi 
helyén, az ún. „Levente téren" volt. A csapat 
tagjai főként iparosok, iparos szülők gyerme
kei, illetve itt tanuló tanoncok voltak. Vidéki 
mérkőzésekre lovaskocsival ment a csapat.

1944-1962
A sportkör 1944-ig viselte a Levente SE nevet, 
majd a felszabadulást követően, miután az 
egyesület anyagi bázisát leginkább a tejüzem 
és részben a műmalom biztosította, a Kinizsi 
SE nevet vette fel. A Kinizsi egy évet a Dél- 
Nyugat I. osztályban játszott 1947/48-ban, az

alábbi játokosokkal: Merk, Ruzicska, Schmidt, 
(kapusok); Börzsei, Jankó, Rózsahegyi, Somogy- 
vári (védők); Fekete, Flerkó, Gung, Kováts, Szűcs, 
Szokics, Riesmayer, Takács. A tanácsok megala
kulása után a legfőbb anyagi támogatást maga 
a tanács adta, így 1950-től a sportkör a Petőfi 
SE nevét vette fel és viselte 12 évig. A helyi 
Építő KTSZ 1962-ben vette át a sportkört, 
amely azóta a Spartacus SE nevet viseli.

Az 1995/96-os bajnokcsapat találkozója

1962-1980
A következő „nagy generációs" időszak az 
1965-ös időszakra tehető, ahol a csapat ve
retlenül nyerte meg a megyei 11. osztályt a 
nagy rivális Vasasi II. Bányász csapata előtt. A 
csapat vezetőedzője Bódog József, a csapat
tagok pedig; Áman Pál, Bánusz Antal, Csenterics 
Ferenc, Egri József, Fábos László, Fullér Ferenc, 
Hoyk Ferenc, Kohlmann József, Kófiás Mihály, 
Löffler Fiilöp, Mártusz Antal, Papp Zoltán, 
WeintrautJános, Zsiga Tibor. „Nyolc év után újra 
megye bajnokságban”- írta az akkori sajtó, de 
1970-ben a csapat újból búcsúzni kényszerült, 
sőt, a következő években a megyei II. osztály
ból is kiesett. Siralmas időszak következett, 
mintegy két évig pálya sem állt rendelkezés
re. Hidason és Nagypallon játszották a hazai 
mérkőzéseket, míg végre elkészült a salakos 
pálya, 1980-ban pedig felavatásra került az új 
füves pálya.

1980-1999
Ezt követően a csapat megnyerte az 1981/82- 
es évi járási bajnokságot, és felkerült a me
gyei II. osztályba, ahol újonc létére rögtön a 
4. helyen végzett, az ifjúsági korosztály pe
dig bajnokságot nyert. A csapatba számos sa
ját nevelésű fiatal épült be. „Elsősorban ők

jelenthetik a garanciát a magasabb osztályba 
jutásra. Kitűnően szerepel az utánpótlás csa
pat. . .„ - írta a sajtó. Az edzők és a játékosok 
pécsváradiak voltak, a felnőttekkel Speigl Jó
zsef, az utánpótlással Weisz Ernő, míg a legfia- 
talabbakkal CsászárJános foglalkozott. Névsor: 
Egri János, Fuchs János, Fullér Sándor, Fullér Ti
bor, Gungl László, Kajos Árpád, Keresztúri-Tóth 
Sándor, Kiss István, Mester Károly, Michl Ferenc, 
Papp Gyula, Rózsavölgyi Zoltán, Spannenberger 
János, Szokics Ferenc, Till Adolf. Közben 1986- 
ban az Országos Kispályás Falusi Spartakiádon 
Pécsvárad csapata első helyezést ért el Kecs
keméten. A csapattagok a következők voltak: 
Bayer József, Egri János, Fuchs János, Fuchs Kár
oly, Fullér Miklós, Fullér Tibor, Gungl László (ka
pus), Józsa Zoltán, Keszler József, Keresztúri-Tóth 
Sándor, Papp Gyula. A későbbiekben Pécsvárad 

mindig megpróbált fel
jutni a "klasszikusnak” 
nevezett megyei I. osz
tályba. Hogy ez miért 
nem sikerült, arról sok 
vita és elemzés folyt - 
még idegen NB-s játéko
sok is megfordultak, de 
így is sokszor gyatrára si
került a szereplés. De 12 
év múlva megtört a jég! 
Közben 1987-ben Pécs
váradon Fuchs János ve
zetésével megalakul az 
Öregfiúk csapata, amely 
azóta is szervezett baj
nokságban vesz részt. 
Legnagyobb sikere 
2001-ben volt, mikor 
ezüstérmet szerezett, 
ekkor a PMSC-vel szem

ben maradt alul. 1995-ben hat játékos leiga
zolására került sor, elsősorban a Pécsi Gázmű 
együtteséből. Többen állandó személyekké 
tudtak válni a kezdő tizenegyben, de ami a leg
fontosabb: egy olyan kapust sikerült igazolni, 
aki „lehúzta maga mögött a rolót”! Az 1995/ 
96-os bajnoki évadot megnyerte a csapat, a kö
vetkező játékosok közreműködésével: Gungl 
László edző, Brand Zoltán, Szigeti Szabolcs, Valkai 
Gábor, (kapusok); Cseresznyés Zoltán, Fullér Zol
tán, Mester Károly, Miihl Norbert, Wágner Tibor 
(védők); Ackemann Attila, Kohlmann Balázs, Nagy 
Attila, Somogyvári Gábor, Spannenberger János, 
Szalonnás István, Zsáli Attila (középpálya); Bátai 
Sándor, Botló Tibor, Fullér Ferenc, Krémer Balázs, 
Pere Gábor (csatárok).

1999-2008
1999-ben megalakult Pécsvárad II. számú csa
pata, amely a Pécsi Körzeti Bajnokságban indult 
el és első évben a 10. helyet szerezezte meg. 
Megnyerte a 2002/03. évi bajnokságot, jogot 
szerzett a megyei II. osztályban való indulás
ra, a gólkirályi címet pedig Pere Gábor érde
melte ki. A csapat mai napig ebben az osz
tályban játszik. A következő időszakokban 
stabilan biztosította helyét, és sok neves „ide
gen" személy fordult meg az edzői poszton,
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mint például Andreidesz József, Csordás István, 
Nagy Imre, Nagy Tamás és Szurofka István.A. 
2005-ös évtől a mai napig LutzJakab az edző. 
A 2006/07-es bajnoki évad hozta Pécsvárad 
labdarúgásának legnagyobb sikerét: a csapat 
nagy fölénnyel nyerte a megyei bajnokságot, 
és jogot szerzett az NB lll-ban való indulásra. 
Névsor: Adorján Gábor, Bánfai Zsolt, Botos Zsolt, 
Dénes Sándor, Fodor Attila, Galgóczi László, Imhof 
István, Imrő Zsolt, Koch Emil, Miklós Csaba, Muth

A gálamérkőzésen részt vett hazai csapat

Róbert, Riegle Attila, Sándor László, Schmidt Mik
lós, Schweitzer Róbert, Somodi Péter, Székely Fe
renc, Tamás Péter, Tóth Adrián. Pécsváradon 
2008-ban az egyesület keretein belül az aláb
bi csapatok szerepelnek bajnoki rendszerben: 
U7, U9, U11, U13, U16, U19, Megye II, NB III 
és az Öregfiúk.

Néhány emlékezetes
sportesemény:
• 1946. május 16.: Pécsvárad-Bp. Elektromos 

- 4:5(2:3). Három pécsi vendégjátékossal 
(Bőrgyár) megerősítve fogadták a pécsvá- 
radiak az NB l-es csapatot. Két hétre rá a 
fővárosi „testvércsapatot", a Bp. Élelmi- 
szeriparit simán verték 4:1-re.

• Dunántúli Napló, 1957: „A megyei ifjúsági 
labdarúgó bajnokság küzdelmei is megkez
dődtek. Az első fordulóban a meglepetést a 
pécsváradiak szolgáltatták, akik nem keve
sebb, mint 20 gólt lőttek az Építők hálójába. 
Eredmény: Pécsvárad-Pécsi Építők 20:0.”

• 1968-ban az akkori bajnok Vasas labdarú
gócsapata a megyei II. osztályt megnyert 
Pécsváraddal mérkőzött barátságos mér
kőzésen Pécsváradon. 6:1 arányban nyer
tek az NB l-esek. A Vasasban szerepelt töb
bek között: Mészöly, Farkas, Molnár, Puskás, 
Korsós, Miiller, Matesz.

• A már említett 1980-as pályaavató mérkő
zésen az FTC NB l-es bajnok csapata 19:2 
arányban verte az akkor mégjárási bajnok
ságban szereplő hazai együttest. Az FTC- 
ben szerepelt Nyilasi, Rab, Ebedli, Jancsika, 
Pogány, Szokolai, Kakas és mások.

• 1994. szeptember 2-án a sportpályán az 
öltöző komplexum avatása alkalmából a 
hazai csapat a PMSC-FORDAN együttesét 
látta vendégül. A mérkőzést a vendégek

4:0 -ás félidő után, 9:0 arányban nyerték 
meg. Az ellenfélnél játszott: Dárdai, Már
ton, Ulveczki, Niderbacher, Fehér és mások.

• 2008. augusztus 27-én a labdarúgó szak
osztály fennállásának 80. évfordulója alkal
mából a PMFC labdarúgó csapata vendég
szerepeit. Az NB ll-es gárda a hazai NB lll-as 
csapatot 4:0 arányban legyőzte, a vendé
gek edzőjét, Róth Antalt előző nap nevez
ték ki.

A futballszakosztály
jubileumához kapcsolódó 
programok:

Csapattalálkozók
Május 31-én került sor az 1965/66-ban bajnok
ságot nyert csapat találkozójára Fullér Ferenc 
pincéjében, amelyre a sportvezetés is meghí
vást kapott. Akkoriban a csapat veretlenül 
nyerte meg a megyei II. osztályt a Vasasi Bá
nyász II. csapata előtt. A csapatból a követke
zők voltak jelen: Áman Pál, Bánusz Aladár, 
Csenterics Ferenc, Hesz Antal, Hoyk Ferenc, Fullér 
Ferenc, dr. Kófiás Mihály, Máriusz Antal, Speigl 
József, Weintraut János. A nagyon jó hangulatú 
összejövetelen az egykori focisták felvillantot
ták a régi eseményeket, a győztes és kudarc

cal végződött mérkőzéseket egyaránt. A ta
lálkozó késő este ért végett. Ezúton is köszön
jük, hogy a sportvezetés is meghívott kapott 
e jelentős eseményre.

Szeptember 12-én találkozott az 1995196- 
os évadban bajnokságot nyert csapat is, ifj. Fiillér 
Ferenc és a sportkör közös szervezésében. Az 
eseményen a következők voltak jelen: Fullér 
Ferenc (sportköri elnök 1984-89), Zsáli János 
(sportköri elnök 1994-1998), Speigl József 
szakosztályvezető, Gungl László edző, Acker- 
mann Attila, Bátai Sándor, Botló Tibor, Cseresz
nyés Zoltán, Fullér Zoltán, Mester Károly, Mühl 
Róbert, Pere Gábor, Somogyvári Gábor, Spannen- 
berger János, Szigeti Szabolcs, Valkai Gábor, 
Wágner Tibor, Zsáli Attila és Dolha Zoltán (sza
kács). Az összejövetel során a jelenlévők meg
állapították, hogy jó volt 12 évvel ezelőtt a 
térség legjobb csapatának tagja lenni, és sze
retnék a találkozót 2010-ben újból megren
dezni.

Gálamérkőzés
a PMFC-vel
Augusztus 27-én folyt le a Pécsvárad-PMFC 
labdarúgó gálamérkőzése az Erzsébet úti sport
pályán. Az NB ll-es gárda a hazai NB lll-as csa
patot 4:0 arányban győzte le a közönség
szórakoztató mérkőzésen, 150 szurkoló 
jelenlétében. A mérkőzést követően a vendé
gek egy vacsorameghívásban részesültek, és 
késő estig kötetlen beszélgetés folyt a két 
csapat között.

Öregfiúk
vendégmérkőzése
Horvátországban
A pécsváradi öregfiúk csapata szeptember 
13-án Horváthországban járt és barátságos 
labdarúgó-mérkőzést játszott a „testvércsa
patnak” számító Várdaróc együttesével. Ven
déglátóink Kopácsra is elvittek minket, ahol 
a helyi halásznapon vettünk részt, rengeteg 
magyar jelenlétében. A várva várt mérkőzé
sen 6:4 arányú győzelmet arattunk a vendé
gek felett. Góllövők: Máté, Fuchs K, Szabó, 
Wágner T, Spannenberger (2). A mérkőzést kö
vetően a helyiek a fehér asztal mellett na
gyon finom vacsorával vendégeltek meg és 
késő estig beszélgettünk a régi élményekről. 
Búcsúzóul megállapodtunk, hogy az 1980-as 
évek elején létrejött kapcsolat folytatódik, 
és jövőre Pécsváradon találkozunk. Delegá
ciónk már hajnalban átlépte a magyart ha
tárt, a kirándulást mindenki sikeresnek érté
kelte.

Labdarúgó-kiállítás
A program zárásaként az ősz folyamán a Mű
velődési Központban egy kiállítás kerül meg
rendezésre „Pécsvárad labdarúgása képekben 
(1928-2008)" címmel.

Spannenberger János
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Bemutatkozik a Pécsváradi 
Közösségi Kerekasztal

A Hírmondó civil szervezeteknek szentelt önálló rovatában ezúttal a csak másfél éves, de 
igen tevékeny múltra visszatekintő Pécsváradi Közösségi Kerekasztal mutatkozik be, mely 
alapvető feladatát a lakóhelye körzetében történő aktív szociális tevékenység folytatásá
ban, a hátrányos helyzetben lévő egyének, családok és közösségek védelmében és érdek- 
képviseletében, az esélyegyenlőség és a társadalmi integráció érvényesítében látja. A szer
vezet 2008-ra már az önkormányzat, valamint több helyi szervezet és nagy számú lelkes 
civil támogatását maga mögött tudva egy szépen működő, a város közéletében aktívan 
részt vevő, az egyéneket erős és hatékony közösséggé formáló szervezetté nőtte ki magát.

Pécsváradon dr. Hutvágner Rozália önkormány
zati képviselőnek, a szociális bizottság elnö
kének kezdeményezésére alakult meg 2007 
márciusában széles társadalmi összefogással
- intézményvezetők, civil szervezetek veze
tői, vállalkozók, illetve a szociális élet teljes 
területén dolgozók részvételével - a Szociális 
Kerekasztal. Azt a célt tűzte maga elé, hogy a 
városunkban élők és dolgozók véleményét 
megismerve felmérje, milyen problémák és 
milyen problémakezelési lehetőségek létez
nek közösségünkben. Tehát a „szociális" szót 
eredeti, „közösségi" jelentésében használtuk
- ezért is változtattuk meg a nevet céljainkat, 
az elvégzett és folyamatban levő feladatokat 
jobban kifejező Közösségi Kerékasztalra. Nap
jainkban éppen a közösség erejének gyengü
lését, az elidegenedést, a bezárkózást éljük 
meg, holott mi úgy véljük, a közösség adhat
ja meg azt az erőt, segítséget és biztonságot, 
mellyel a személyes problémáinkkal is 
könnyebben megbirkózhatunk. Az alakuló 
ülésen elhangzottak megerősítették: szükség 
és igény van közösségre, közösségformáló 
programokra, összefogásra.

A Nyugdíjasok Körzeti Egyesülete megalaku
lása óta tagja a Kerékasztalnak. S nemcsak ve
zetősége, de a teljes tagság aktívan vesz részt

a Kerekasztal által mozgatott programokban, 
melyek mindig közösségi összefogáson ala
pulnak.

Talán a leglátványosabb akció a 2007. évi 
virágosítás volt, melyben az egyesület tagsá
ga vezető szerepet töltött be. Soha nem volt 
Pécsváradon ilyen mértékű és ilyen sikerű 
környezetszépítő program: a mai városköz
pont teljes hosszában alakítottunk ki új virág
ágyásokat, felfrissítettük a Szentháromság 
teret, virágtartókat helyeztünk el. A munká
latok kizárólag közösségi munkában zajlottak, 
a növényeket részben az önkormányzat vásá
rolta, részben lakossági és vállalkozói felaján
lásként érkeztek. Nagyon sokan kapcsolódtak 
be a konkrét munkálatokba is, de ugyanak

kor több helyen szerveződtek kisebb csopor
tok, akik a közvetlen lakókörnyezetük közte
rületein építettek ki sziklakerteket, virágágyá
sokat. Felélesztettük a Család és Közösség 
Alapítványt, mely ezentúl szevezeti háttérként 
szolgálhat a számunkra, így a Kerekasztal 
megmaradhatott egy informális, adott feladat
ra szerveződő csoportosulásnak. Folyik a „Se- 
gítenék-segítőt keresek” alkalmi munkaválla
lást közvetítő akció.

Tavaly az adventi hétvégék rendezvényei
hez kapcsolódva több jótékony célú program
mal, többek között adventi vásárral, csomag
osztással próbáltuk a hátrányos helyzetű 
családok karácsonyát ünnepibbé tenni (mind
ezek a tervek szerint idén is megvalósulásra 
kerülnek). Többször beszámoltunk már a he
lyi sajtóban a Kossuth tér, valamint a katoli
kus templom előtti tér rendbetételéről. Ez 
óriási közösségi összefogás, és minden érte
lemben sikeres kezdeményezés volt, egyik leg
jelentősebb eredménye pedig, hogy sikerült 
változást hozni a településünk környezetéhez 
fűződő szemléletmódban - egyértelmű mo
tiváló erőként léptünk fel, és sikerült végre 
tudatosítani az emberekben, milyen fontos 
környezetünk megóvása, megfelelő karbantar
tása. Hasonló céllal indítottuk be a „Takaros 
porta, takaros portál" környezetszépítő ver
senyt is.

A Változóházzal kialakult együttműködés 
kapcsán az intézmény mentálhigiénés és szak
mai kapacitását felhasználva egy szociális fog
lalkoztató létrehozásán dolgozunk. Ebben 
partnerünk a Baranya Megyei Önkormányzat 
Általános Iskolája is, melyben gyenge és kö
zépsúlyos értelmi fogyatékosokat és magatar
tászavaros fiatalokat tanítanak, valamint a 
Mozgáskorlátozottak Egyesülete (Pécsvárad), 
illetve olyan helyi cégek, akik munkát tudná
nak kínálni.

A sikeren felbuzdulva, a lakossági jelzése
ket, ötleteket figyelembe véve, és nem utol
sósorban polgármester úr bíztatására, már 
kijelöltük azokat a területeket, ahová a kö
vetkező városszépítő, környezetformáló kö
zösségi akciókat tervezzük. A kerekasztal nyi
tott - mindenkire és mindenre! Bármilyen 
ötletet, elgondolást támogatunk, ha az közös
ségi célokat szolgál. Bárki hozhatja a maga 
javaslatát, és ha azt mások is jónak, megvaló
sításra érdemesnek találják, akkor segítünk a 
kidolgozásban, szervezésben és a lebonyolí
tásban. Ugyanakkor a nyitottság azt is jelenti, 
hogy nincsenek kötelezettségek: ha valaki 
nem tud vagy nem akar részt vállalni egy adott 
akcióban, azzal nem zárja ki magát. Jön újra, 
amikor ideje engedi, vagy tud azonosulni a 
feladattal.

Meg szeretnénk látogatni továbbá a civil 
szervezeteket, keressük az együttműködőket, 
városukért tenni akarókat - legyen szó akár 
egyénekről, akár szervezetekről.

http://www.pv-kerekasztal.extra.hu/honlap/
index.html

A Közösségi Kerekasztal

http://www.pv-kerekasztal.extra.hu/honlap/
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PIFÖ-fórum
Te is szólj bele! - Mindenkinek van 
véleménye, és mi számítunk arra, 
hogy elmondod!
Fórumot tart a PIFÖ a Tűzfészek ifjúsági klub
ban, amire szeretettel várunk minden fiatalt 
a véleményével, ötletével, pozitív és negatív 
észrevételeivel együtt! 2008. október I l-én, 
szombaton 17 órakor látunk vendégül a volt 
tűzoltószertárban minden olyan fiatalt, aki 
szívesen tenne valamit a helyi ifjúsági életért, 
programokért, lehetőségekért, vagy egysze
rűen csak érdeklődik. Várjuk azokat is, akik 
később egy csapatba szeretnének tartozni és 
kisebb-nagyobb rendezvényeken megméret
tetni az ügyességüket, kreativitásukat! A fó
rum mintegy előkészítése a novemberi ifjúsá
gi önkormányzati választásnak.

Pécsváradon minden 15 és 30 év közötti 
fiatal választó és választható, vagyis, akinek 
kedve és ideje van, 10 ajánló gyűjtésével meg
választható PIFÖ képviselővé válhat! Az ifjú
sági önkormányzat tagjait két évre bízzák meg 
a helyi fiatalok, felhatalmazva őket érdekeik 
képviseletére, gyermek- és ifjúsági programok 
szervezésére, a hozzájuk érkezett ötletek, 
kérések megfelelő helyre történő továbbítá
sára. Mindezt a PIFÖ képviselők önkéntesen, 
a csapat és a helyi fiatalok érdekében teszik.

A Pécsváradi Nyugdíjas Egyesület hírei
rendezvényén, 24-én a pécsi 
Malomvölgyi Szociális Ott
hon őszi programsorozatán 
mutatkoztak be. A sárközi 
táncok és a szép népdalok 
minden helyszínen nagy si
kert arattak.

A nyugdíjas asszonytánckar a malomvölgyi idősek otthonában 
táncoltatja a lakókat

Mozgalmas időszakot tudhat maga mögött a 
pécsváradi Nyugdíjasklub Asszonytánckara. 
Számtalan felkérésnek tettek eleget szeptem
ber hónapban. 10-én a Bólyi Gondozási Köz
pont szüreti mulatságán, 22-én Pécsett a 
Richter Gedeon Rt. egészségügyi felvilágosító

P I R Hl

Ez miért jó? Az ötleteket várjuk és elmond
juk a fent említett ifjúsági fórumon, gyere el, 
megtudod!

Az Pécsváradi Ifjúsági Önkormányzat kép
viselőinek választására 2008. november 8-án, 
szombaton, 8 és 18 óra között, a művelődési 
központban kerül sor. (További információ: 
plakátokon, szórólapokon, a helyi képújság
ban, valamint a PIFÖ-honlapon - www.pifo.hu, 
a PIFÖ-képviselőknél és az ifjúsági referens
nél.) Várunk minden fiatalat, aki elmúlt 15, de 
nincs még 30, hogy jöjjön és válasszon a lel
kes fiatal jelöltek közül, akik a következő két 
év ifjúsági közéletének szereplői lehetnek és 
a helyi fiatalok érdekeit képviselhetik! Pécs
várad ifjúságáért 2009-2010-ben is!

Ifjúsági programok októberben:
• Október 11. (szombat), 17 óra: Ifjúsági Fó

rum a Tűzfészek Ifjúsági Klubban
• Október 19-én, a Leányvásár vasárnapján 

a PIFÖ képviselők gesztenye-játszóházat tar
tanak. Várnak kicsiket és nagyokat, hogy 
együtt készíthessenek gesztenyéből játé
kokat, különböző ötletes figurákat!

• Október 25. (szombat): ROCKtober Fest (élő
zenés rock est) a művelődési központban (az 
uszoda előtti téren). Kapunyitás: 21 órától. 
Bővebb információ a www.pifo.hu oldalon!

Böröcz Lívia ifjúsági referens

Októberi programjaink:
• Októberben folytatjuk a 
szenior tornát „szárazon és 
vizen”. Csütörtök délutánon
ként 15 órától a városi sport- 
csarnokban, pénteken a tan
uszodában mozoghatnak 
egészségükért a nyugdíja
sok.
• Az október 14-i klubnapon 
vacsoraestre hívjuk kedves 
klubtagjainkat, hogy együtt

ünnepeljük közösségfejlesztő munkánkért a 
Pécsvárad város Önkormányzata által adott 
kitüntetést.
• Októberben tizenhárom tagunk négy napos 
nagyatádi gyógykúrán vesz részt.

Pozsonyi látogatás
Szeptember 20-án a Felvidékiek Klubja 14 
tagja Katona Zoltán buszvezetővel kirán
dulásra indult Dél-Szlovákiába. Utazá
sunk első állomása Esztergom volt. Itt 
körbejártuk a bazilika lenyűgözően ha
talmas épületét. „Feje, anyja és tanítója 
a magyar egyházaknak" - olvastuk az 
oszlopcsarnok feletti latin nyelvű felira
tot. Gyönyörködve néztük az oltárokat, 
festményeket. A Szlovákiába való átsétá- 
lást a Mária Valéria hídon nem vállaltuk, 
mivel hűvös, esős, szeles idő volt. Érsek
újváron, Tardoskedden át a szálláshe
lyünkre, Deákiba igyekeztünk. Ezen a 
délutánon kerülhetett sor a rokonlátoga
tásra. Néhányan a galántai, vágsellyei, 
felsőszeli rokonaikat, ismerőseiket láto
gatták meg. Mások a közeli Galántát fedez
ték fel: a barokk templomot, a Kodály-szob- 
rot, a felújításra váró Eszterházy-kastélyt. 
Másnap a Taksony-Galánta-Szenc útvo
nalon Pozsony felé indultunk. Szlovákia 
fővárosáról az idegenvezetőnk sok fon
tos információt osztott meg velünk. A 
történelmi belvárosban megcsodáltuk a 
szebbnél szebb épületeket: a gótikus 
Szent Márton templomot (csúcsán a szent 
korona látható), Gyümölcsoltó Boldog- 
asszony templomát (a magyarság temp
loma), a főúri paloták sorát (Csíky-, 
Keglevich-, Rákóczi-, Pálffy-, Balassa-, 
Erdődy-, Zichy-, Mirbach-családok palo
tái). Az igen tanulságos városnézés után 
a Somorja-Dunaszerdahely-Komárom út
vonalon indultunk haza. A fárasztó, de 
hasznosan eltöltött két nap után azt ter
vezgettük a buszban, hogy hasonló kirán
dulásokra máskor is sort kerítünk. Vége
zetül, íme néhány érdekesség Pozsonyról:
• a ma 420 000 lakosú város 300 évig 

volt Magyarország fővárosa, a magyar 
királyok koronázóvárosa, számos ma
gyar országgyűlés színhelye

• Dévényt, Pozsony egyik városrészét 
Porta Hungaricának (Magyarország Ka
pujának) is szokták nevezni, mivel a 
Duna itt töri át a Kárpátokat

• Mátyás király innen vezetette hadjá
ratait, és itt alapította meg Közép- 
Európa egyik első egyetemét 1465- 
ben, ennek utódja később Pestre, 
majd Pécsre költözött (Erzsébet Egye
tem)

• Széchenyi István itt alapította meg a Ma
gyar Tudományos Akadémiát 1825-ben

• itt nyomtatták az első magyar nyelvű 
újságot

• napjainkban a főváros lakóinak csupán 
négy százaléka magyar

• toleráns városnak tartják számon, 
mert nemzetiségei békében élnek 
egymással

Kis Bocz Jánosné

A PlFŐ hírei

http://www.pifo.hu
http://www.pifo.hu
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Alapítványi hírek Gyerekcipőben még 
a szelektív hulladékgyűjtésPÉCSVÁRADÉRT

ALAPÍTVÁNY
Pécsvárad, Szentháromság tér 3.

A Pécsváradért Alapítvány a részére fel
ajánlott SZJA 1%-okat (összesen 280 000 
Ft) az alábbiak szerint használta fel.

Támogatásban részesítette a követke
zőket:
• Pécsváradi Várbaráti Kör (előadá

sok közlése a Pécsi Szemlében)
35 000 Ft

• Pécsváradi Spartacus Sport
egyesület (mezgarnitúra vásárlása) 
30 000 Ft

• Nyugdíjasok Körzeti Egyesülete 
(csoportos torna, kirándulások)
45 000 Ft

• Mozgáskorlátozottak Klubja 
(kirándulás, karácsonyváró 
program) 50 000 Ft

• Alapfokú Művészeti Zeneiskola 
(hangszervásárlás) 65 000 Ft

• Zengővárkonyi Hagyományőrző 
Együttes (fellépőruhák felújítása)
55 000 Ft

Köszönetét mondunk mindazoknak, 
akik a SZJA 1%-ának felajánlásával lehe
tővé tették, hogy a pályázó szerveze
tek részére a Kuratóriumnak legyen mit 
felosztania.

Kérjük, ha módjuk van rá, a követ
kező időszakokban is támogassák az 
alapítványt, hiszen a lakosság szinte 
minden rétegét képviselik azok, akik 
alapítványi támogatásban részesültek.

Köszönettel: Kakas Sándor, 
a kuratórium elnöke

Egyre többen gondolkodnak környezettuda
tosán városunkban is. Nagy öröm volt sokak
nak, hogy a válogatott otthoni hulladékot nem 
a gépkocsi csomagtartójában kell gyűjteni és 
Pécsre hordani. Az egyre növekvő igény talán 
indokolná a hegyi városrészben, és a lila ABC 
környékén is szelektív konténerek kihelyezé
sét. Talán akkor nem készülhetne 
ilyen felvétel. Sajnos ezzel a képpel 
rendszeresen találkoznak az idejá
rok. Az idegenforgalom kellős köze
pén is ez a látvány fogadja az ABC- 
be érkezőket.

Mi annyit tehetünk, 
hogy:
- továbbra is időt és energiát for

dítunk arra, hogy különválasszuk 
az otthoni hulladékot (papírra, 
műanyagra, üvegre és fémre - bár 
utóbbi elkülönítésére nálunk egy- Szelektív 
előre nincs lehetőség), akkor is,
ha egyelőre senki máson nem tapasztal
nánk a környezetünkben, hogy ugyanezt 
tenné;

- a tudatos környezetvédelmet már a vásár
lásnál elkezdjük (az áruházak polcain 
előnyben részesítjük az újrahasznosítható 
termékeket);

- összepréseljük a műanyag palackokat, így 
sokkal többet befogad a gyűjtő;

- nem a konténerek mellé halmozzuk fel a 
hulladékot (a zsákokat a kóbor kutyák szét
szedik);

a veszélyesnek minősülő hulladékokat (pl. 
használhatatlanná vált műszaki cikk) sem
miképp a házunk elé, az utcára, vagy csak 
„kicsit meszebb” visszük, hanem felkeres
sük az erre a célra kitalált veszélyeshulla- 
dék-lerakó helyek egyikét (itt áramtalanít- 
hatják is ezeket a veszélyforrásokat);

hulladék Pécsváradon (2008. július 5.) Fotó: Dretzky Katalin

- ismerőseink, barátaink figyelmét is felhív
juk a szelektív hulladékgyűjtés lehetősé
gére és fontosságára (minél szélesebb kör
ben fogalmazódik meg az igény, annál 
nagyobb erővel sürgeti az előrelépést);

- és nyitott szemmel járunk lakókörnyeze
tünkben, türelmesen figyelve a további 
kék-sárga-zöld konténerek felbukkanását. 
Ezekkel az „apróságokkal” máris óriási lé

pést tettünk szűkebb és tágabb környezetünk, 
sőt, mi több, gyerekeink, unokáink, déduno
káink életének megóvásában.

Erik a, érik a... banán

A.A. gyűlés
Minden szombaton: 

17.30-18.30-ig

Pécsvárad, Dózsa Gy. u. 13.

Hónapok első szombatján 
nyitottak, családtagokat, 

érdeklődőket is szeretettel várunk, 
akik tehetetlenek az alkohollal 

szemben.

® 20/364-9384

Várhatóan karácsonyra érik be az a tizennyolc 
darab, nagyon édes banán, melyet egy pécs
váradi lakos termeszt az európai klímaviszo
nyokkal mit sem törődve, saját otthonában. 
Ömböliné Annuska 2002-ben egyszer már siker
rel járt a banántermesztés terén, azóta is szor
galmasan ápolja pálmája palántáit. A banán 
eredetileg a trópusi klímájú Délkelet-Ázsiában 
honos, és arab elefántcsont- és rabszolga-ke
reskedők közvetítésével terjedt el az egész 
afrikai kontinensen, majd az egész Földön. A 
hatalmas ültetvényekről származó gyümölcsöt 
hűtőhajókon szállítják az egész világon min
denhova. Európába csak viszonylag későn, a 
XIX. században jutott el, mert előbb megrom
lott, minthogy ideért volna. Pécsváradon azon
ban ezt a problémát is sikerült kiküszöbölni. 
Sok sikert és gyümölcsöző karácsonyt kívá
nunk az Ömböli családnak. Szépen érik a déligyümölcs Pécsváradon
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HÍREK, INFORMÁCIÓK
Hirdetésfelvétel
Kedves olvasóink! A Hírmondó hirdetési felü
letet biztosít vállalkozói és lakossági hirdeté
sek számára. Bővebb információért érdeklőd
jön a művelődési központban (Kossuth L. u. 
31., 72/465-123).

Olvasói levelek
A megújult újságban egy „Olvasói levelek" 
rovatot kívánunk elhelyezni, mely lehetősé
get adna arra, hogy a helyi lakosok bármilyen 
közérdekű témával kapcsolatban kifejthessék 
véleményüket, kritikájukat. Ez a fórum bárki 
előtt nyitva áll, aki a demokratikus nyilvános
ság fontosságának tudatában, de a szélsősé
ges nézeteket mellőzve kíván élni a szabad 
véleménynyilvánítás jogával. Leveleiket a 
pecsvaradi.hirmondo@gmail.com postafiókra 
várjuk.

Felhívás cégeknek,
vállalkozóknak
Várjuk olyan cégek, vállalkozók jelentkezését, 
akik szeretnének a Hírmondóban bemutatkoz
ni, megismertetni a lakossággal tevékenysé
güket, profiljukat. A Hírmondó vállallalkozik 
arra, hogy egy egészoldalas „cégportrét" kö
zöl a lapban, lehetőséget teremtve ezzel ah
hoz, hogy szélesebb nyilvánosságot kaphas
son az adott vállalkozás. Érdeklődni a 
pecsvaradi.hirmondo @gmail.com email-címen, 
illetve a 06-20/996-9612-es telefonszámon 
lehet.

A Mozgássérültek
Klubjának hírei
• Szombaton tartották meg a Baranya Me

gyei Mozgáskorlátozottak Egyesülete meg
alakulásának 30 éves jubileumát.

• 20-án részt vettünk a megyei egyesület 
megalakulásának 30 éves évfordulója alkal
mából tartott rendezvényen, ahol Ritecz 
László beszéde, valamint dr. Hegedűs Lajos 
köszöntője után díjakat vehettek át azon 
tagok, akik kiemelkedően segítették az 
egyesület munkáját. Csoportunkból Gungl 
Jánosné vehetett át az elismerő oklevelet. 
A hivatalos részt egy vidám műsor követ
te, melyben csoportunkból Stolz Hajnalka 
és VoglJakabné is közreműködtek.

• Októberi fogadónapok: október 7-én 14- 
15 óráig, október 16-án 9-12 óráig 
Októberi klubnap: október 7-én, 15 órától

A Római Katolikus 
Egyházközség hírei
• Október hónapban minden este 6 órakor 

a Rózsafűzért imádkozzuk a plébániatemp
lomban (vasárnap is).

• Október 8-a a Magyarok Nagyasszonyának 
ünnepe. Az ünnepi szentmise este 6 óra
kor kezdődik. A Rózsafűzért a szentmise 
után imádkozzuk.

Gesztenyerecept-verseny
Receptversenyt hirdetünk a Pécsváradi Leány
vásár keretein belül. Várjuk bármely korosztály
tól gesztenyével készült édesség, sütemény vagy 
torta receptjét, melyet október 16-án estig adhat
nak le a művelődési központban, tetszőleges for
mában. A leadott recepteket egységesen, név 
nélkül, kinyomtatva a sportcsarnokban tekint
heti meg a közönség. A sport- és táncbemuta
tók ideje alatt a helyszínen kapott szavazólapon 
adhatják le voksukat a legjobbnak ítélt recept
re. A győztes munka elkészítésének költségeit 
alkotójától átvállaljuk a 2009 májusában meg
rendezendő „Nagyi sütije” versenyen.

Őszi lomtalanítás
A Dél-Kom Kft. ez évben is megrendezi a térí
tésmentes őszi lomtalanítást 2008. október 
15-én (szerdán) és október 16-án (csütörtö
kön). A hulladékot az adott napon reggel 6 
óráig kell kihelyezni a gyűjtőjárat számára úgy, 
hogy a szóródó anyagok gyűjtődobozokba 
vagy zsákokba kerüljenek.
NEM HELYEZHETŐ KI:
• építési törmelék
• állati tetem
• zöldhulladék
• veszélyes hulladék
• elektronikai hulladék (tv, hűtő, PC stb.)

A Pécsváradi Kistérségi 
Teleház felhívása
Adminisztrációs hiba miatt kérjük, hogy akik 
számítógépes tanfolyamunkra jelentkeztek, 
még egyszer adják meg elérhetőségüket a 
következő telefonszámon: 30 541 98 32, vagy 
személyesen a Teleházban (Művelődési Köz
pont, 5. terem). Megértésüket köszönjük!

Arató Gergely, teleházvezető

A Zengő Néptánc 
Egyesület felhívása
A Zengő Néptánc Egyesület felvételt hirdet 
táncos kedvű gyermekek és felnőttek részére 
az alábbi korosztályokban: alsó tagozat (6—9 
év), felső tagozat (10-14 év), ijjúsági-felnőtt (14 
éves kortól). A próbák ideje: alsó tagozatosak 
számára péntekenként 15.30-tól, az időseb
bek számára péntekenként 18.30-tól, helyszí
ne a művelődési központ. A próbák során helyi 
- zengővidéki, sárközi táncokkal, mezőföldi, 
rábaközi, rimóci táncokkal foglalkozunk. Ér
deklődni a 20/269-47-22 telefonon, vagy a mű
velődési központban lehet. Jelentkezőket az 
egész Zengő-vidékről várunk!

KÖZÉRDEKŰ
INFORMÁCIÓK

PÉCSVÁRAD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
7720 Pécsvárad, Szentháromság tér 3. Tel.: 72/465-025, 
72/465-I41, 72/465-322, 72/465-745, fax: 72/465-I4I 
E-mail: pmhivatal@pecsvarad.hu

EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT______________
7720 Pécsvárad, Dózsa György u. 3.

Központi ügyelet
Tel.: 72/465-057, hétköznap: 16—08;
hétvégén: péntek I3 órától hétfő 8 óráig 

Labor - Puchné Kató Márta 
vérvétel: h-cs.: 8—10; 
vizeletvizsgálat: h-.: 8-ló, p.: 8-I2 

Védőnői szolgálat 
Tel.: 72/465-057

FÜLEP LAJOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT
7720 Pécsvárad, Kossuth L. u. 3I. Tel.: 72/465-123 
E-mail: muvhaz@peuvarad.hu 

PÉCSVÁRADI TOURINFORM IRODA 
7720 Pécsvárad, Kossuth L. u. 3I.
Tel.: 72/466-487. Hétfőtől péntekig: 8-16 
http://www.tourinform.hu/

PÉCSVÁRADI VÁROSI KÖNYVTÁR
7720 Pécsvárad, Pécsi út 2. Tel.: 72/465-072
Hétfő, szerda, péntek: I2-I8,
csütörtök: 8.30-11.30

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: 8.00-15.30, 

pénteken: 8.00-11.00

PÉCSVÁRADI VÍZIKÖZMŰ KFT.__________
7720 Pécsvárad, Kossuth L. u. 31.

Tel.: 72/565-008, fax: 72/466-377.
E-mail: pecsvaradi.vizmu @ dravanet.hu

Felhívjuk
minden kedves tudósítónk figyelmét, hogy 
az újsában megjelenésre szánt cikkek be
küldési határideje minden hónap 25-e.
A novemberi Hírmondóhoz október 
25-ig várjuk a híreket, beszámolókat, 
programelőzeteseket. Közreműködésü
ket ezúton is köszönjük!

A szerk.

mailto:pecsvaradi.hirmondo%40gmail.com
gmail.com
mailto:pmhivatal%40pecsvarad.hu
mailto:muvhaz%40peuvarad.hu
http://www.tourinform.hu/
mailto:inkubatorhaz%40axelero.hu
mailto:vtv%40furiferi.hu
dravanet.hu
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PROGRAMELŐZETES
TécsváraLi Leány vásár
2008. oti&óber 16-19.

OKTÓBER 16. (CSÜTÖRTÖK)
18.00 A Pécsváradi fehér kerámiák c. kiállítás 

megnyitója
18.30 Négykezes-es-t (zongorahangverseny). 

Fellépnek: Maggie Grimsdel és Pam Cragg 
(Anglia), valamint a Pécsváradi Alapfokú Mű
vészeti Iskola növendékei

OKTÓBER 17. (PÉNTEK)
17.00 Emlékkőavatás a német kitelepítések és 

az elhurcoltak emlékére, a Német Kisebb
ségi Önkormányzat szervezésében. Hely
szín: Európa tér. Ezt követően: RuppertJá
nos kiállításának megnyitója

18.30 „Lustiger Sonntag” (Vidám vasárnap) - a 
GJU Véménd német nyelvű színházi előadása

OKTÓBER 18. (SZOMBAT)
11.00 Pécsvárad és Máréfalva testvértelepülési 

okmányainak aláírása
13.00 TÉRZENE a Pécsváradi IJjúsági Fúvósze

nekar közreműködésével
14.00 Népi együttesek műsora
17.00 SÁRKÖZI ÖSSZTÁNC
18.00 Gálaműsor
21.00 Leányvásári bál a Joker zenekar közre

működésével a Művelődési Központban

OKTÓBER 19. (VASÁRNAP)
9.00 TÉRZENE a Pécsváradi Városi Fúvószene

kar közreműködésével
9.30 Menettánc
11.00 Az Aranyszamár Bábegyüttes műsora 

Mátyás meséi címmel
16.00 A Zengő Rezek ünnepi műsora 
(A műsorváltozás jogát fenntartjuk.)

PÉCSVÁRADI HÍRMONDÓ
A Pécsváradi Városi Önkormányzat havilapja 

Megjelenik havonta, 1450 példányban.
Felelős kiadó: Pécsvárad Város Önkormányzata 

Szerkesztő: Bayer Alexandra 
E-mail: pecsvaradi.hirmondo @ gmail.com 

Hirdetésfelvétel:
Kodolányi János AMK 

Fülep Lajos Művelődési Központ 
7720 Pécsvárad, Kossuth L. u. 3. Tel./fax: 72/465-123 

E-mail: muvhaz@pecsvarad.hu 
Tördelés, nyomdai előkészítés:

typiART Médiaműhely Pécs • www.typiart.hu 
Nyomdai munkálatok:

MisPrint Nyomdaipari Kft.
7630 Pécs, Közraktár u. 1-3.

Tel.: 72/515-920, fax: 72/515-922 
E-mail: info@misprint.hu

TOVÁBBI PROGRAMOK
A RENDEZVÉNY IDEJE ALATT:
Táncegyüttesek bemutatója, menettáncok, kézmű
vesek, vásározók, receptverseny, sportbemutatók 
(thai-box, kangoo jump, hip-hop és társas tánc), 
népi és fajátékok (fakörhinta, patkódobás, diótö
rő, hordólovaglás, kardozás), úszóverseny, kézmű
ves foglalkozások, gesztenye-játszóház, bor
mustra.

Októberi programok
Október 9-10. (csütörtök-péntek) - Népmű

vészet a vizuális nevelésben - Platthy György 
emlékkonferencia. Helyszín: a Pécsváradi 
Vár (A programon való részvétel jelentke
zéshez kötött.)

Október 11. (szombat) 17 órától: Ifjúsági Fó
rum a PIFÖ szervezésében. Helyszín: Tűz
fészek Ifjúsági Klub

Október 25. (szombat) 21 órától: ROCKtober 
fest a PIFÖ szervezésében. Helyszín: a

SPORT
Kézilabda
MEGALAKULT AZ UTÁNPÓTLÁS
Augusztusban a mecseknádasdi, berkesdi, hidasi 
és pécsváradi testnevelőtanárok közreműkö
désében a kistérségi iskolák összefogásával 
megalakult a sportkör utánpótlás kézilabda csa
pata, mely 1994-97 között született leányok
ból áll. Versenyeztetésük a megyei középisko
lás bajnokságban, valamint az országos Adidas 
gyermekbajnokságban történik. Edzéseik hét
főn, szerdán, pénteken 16.30-kor kezdődnek a 
sportcsarnokban. Szívesen látjuk az ebben a kor
osztályban, illetve a ’98-99-ben született érdek
lődőket. Az utánpótlás csapat edzője Valentai Csa
ba, tagjai: Bajorics Edina, Biszak Emese, Brand Petra, 
Brand Réka, Gál Júlianna, Garai Nikolett, Grénusz 
Renáta, Gyenis Alexa, Gyenis Patrícia, Győri Kinga, 
Keszler Zsófia, Koch Barbara, Kresz Kíra, Nagy Nóra, 
Schajfer Éva, Simola Vivien.
NB III SZEZONKEZDÉS
A Pécsváradi SSK Női Kézilabda csapata meg
kezdte az NB III szezont. Az augusztusi alapo
zás és edzőmérkőzések után négy új igazo
lással erősödött csapat eddig két mérkőzésen 
van túl (Pécsvárad-Vörös Meteor 19-19, vala
mint Komló-Pécsvárad 29-23). A csapat tag
jai: Bareith Rita, Boda Miklósáé, Bozó Petra, Csor
dás Viktória, Hódosi Viktória, Illés Eszter, Jager 
Zsófia, Koroknai Petra, Molnár Kitti, Nagy-Fehér 
Adrienn, Napirana Viktória, Ortmann Erika, 
Rajfainé Moldován Ágnes, Schuldeisz Barbara, 
Szatmári Réka. Edző: Hegedűs Tímea. Kézilab
da szakosztály-vezető: Hódosiné Vadász Ildikó

Művelődési Központ uszoda előtti terme 
(Bővebb információ: www.pifo.hu)

Rendszeres programok:
• Baba Angol: hétfőnként 10 órától a műve

lődési központban, szerdánként 17 órától 
az Iskola utca 12-ben. (Érd.: Czirok Réka, 
06707757032, czireka@ gmail.com)

• Szeniortorna (a Nyugdíjas Klub szervezé
sében): csütörtökönként, 15 órától a sport- 
csarnokban, pénteken a tanuszodában.

Sportmérkőzések
• Kézilabda: október 12. (vasárnap) 11.30 

Kelet Se-Pécsvárad (Helyszín: Pécs, Neve
lési Központ)

• Labdarúgás: október 11. (szombat) 10.00 
NB III. Pécsvárad-Nagybajom U19; 12.00 
NB III. Pécsvárad-Nagybajom U16 
Október 12. (vasárnap) 14.00 Megye II., 
Pécsvárad-Görcsönydoboka
Október 19. (vasárnap) 13.30 NB III.,
Pécsvárad-Szentlőrinc SE U16-19
Október 23. (csütörtök) 13.00 Megye II.,
Pécsvárad-Geresdlak
Október 25. (szombat) 10.00 NB III.,
Pécsvárad-Bogád U19; 12.00 NB III.,
Pécsvárad-Bogád U16

A városi tv adásai:
Október 9-10., 19.00 óra; október 23., 19.30-tól 
Ünnepi különkiadás-, október 27., 16.00-tól Közvetí
tés az önkormányzati ülésről-, október 30-31.19.00.

Labdarúgás
NB III.
Szeptember 7.: Pécsvárad-Beremend 3-1 (2-0).

Pécsvárad: Fodor - Horváth, Székely,
Krausz, Vörös-Schmid, Miklós, Halászi
(Veit), Lutz (Imhof) - Tóth A. (Sándor), Dé
nes. G.: Dénes, Schmid, Tóth A.

Szeptember 13.: Paks - Pécsvárad 4-0 (0-0).
Pécsvárad: Fodor - Horváth (Matkó), Botos
(Sándor), Krausz, Vörös - Schmid, Miklós,
Halászi (Veit), Lutz - Tóth A., Dénes. 

Szeptember 20.: Pécsvárad-Nagyatád 2-1 (0-
1). Pécsvárad: Fodor - Horváth (Matkó), Szé
kely, Botos, Vörös (Egerszegi) - Veit, Mik
lós, Halászi, Lutz - Tóth A.(Imhof), Dénes. 
G.: Dénes, Veit.
Hét fordulót követően az együttes tizen

egy ponttal az ötödik helyen áll.
IFJÚSÁGI
Szeptember 6.: Beremend-Pécsvárad 6-2 
Szeptember 21.: Nagyatád-Pécsvárad 6-0
SERDÜLŐ
Szeptember 6.: Beremend-Pécsvárad 7-4 
Szeptember 21.: Nagyatád-Pécsvárad 2-1

Ifjúsági csapatunk hét forduló után a tizen
harmadik, a serdülő pedig a tizenkettedik.
MEGYE II.
Szeptember 7.: Olasz-Pécsvárad 2-0 
Szeptember 14.: Pécsvárad-Szajk 1-3 
Szeptember 21.: Hidas-Pécsvárad 4-1

Öt fordulót követően a Pécsvárad II. együt
tese a tizedik helyen áll a tizennégy csapatos 
bajnokságban.

gmail.com
mailto:muvhaz%40pecsvarad.hu
http://www.typiart.hu
mailto:info%40misprint.hu
http://www.pifo.hu
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