
A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA • XVIII. ÉVFOLYAM 6. SZÁM • 2008. NOVEMBER

Egymás mellett a két emlékkő
Avatási ünnepség a német áldozatok emlékére
„Az emlékkő avatásával régi adósságunknak teszünk eleget, amikor fejet hajtunk a pécsváradi 
és környékbeli áldozatok előtt” - olvashattuk a Német Kisebbségi Önkormányzat meghívó
jában, mely valóban hosszú időkig feledésbe merült eseményekre hívta fel a figyelmet, és 
adta meg tiszteletét az érintetteknek az október 17-i emlékkőállítással.

Fotó: Lévai Gábor

Egy magyar író szerint a huszadik század leg
kifejezőbb szimbóluma a vonatvagon, hang
zott el az egyik beszédben. A vonat az, ame
lyet a századforduló európai civilizációja 
hatalmas ovációval fogadott, és a modern 
technika és haladás jelképének tekintett; és 
a vonatvagon az, amely a század második fe
lében különböző ideológiák ege alatt embe
rek százezreit, milliót deportálta ismeretlen 
célok, ismeretlen élet, vagy éppen a halál 
felé. A mostani emlékkővel azokra a német 
ajkú, ártatlan civilekre emlékezünk, akiket 
Pécsváradról, valamint környező falvaiból 
erőszakkal kitelepítettek, vagy többéves 
kényszermunkára deportáltak az akkori 
Szovjetunióba.

A második világháborút követő deportálá
sok és kényszermunkák nem csak a politikai 
és hadifoglyok, kirekesztett népek tagjait érin
tették, hanem civilek százezreit is, akiket vá
ratlanul, mindenféle előzmény nélkül és ko
holt indokkal, hazugságokkal, vagy akár szó 
nélkül kényszerítettek vagonokba, szakítot
tak el családjaiktól, és vittek el sokszáz, 
sokezer kilométerre szülőföldjüktől. Bár a 
háborús eseményekhez és a háborúk végki
fejletéhez vajmi kevés közük lehetett, abban 
a kitörölhetetlen, és generációk sorsát befo
lyásoló kollektív büntetésben kellett részesül

niük, hogy elhagyják otthonukat, számukra 
teljesen idegen környezetbe kerüljenek, sok 
esetben embertelen körülmények között vég
zett Jóvátételi” munkára kényszerüljenek, sőt 
mi több, mikor mindez megtörtént: ne emlé
kezzenek soha többet rá. Mindezek az esemé
nyek a hosszú évek távlatából megdöbbentő
nek és felháborítónak tűnnek, és még inkább 
elgondolkodtató az, miért kellett ilyen sokat 
várni hasonló emlékművek felállítására - nem 
csak itt, hanem az egész országban, hiszen 
tudvalévő, hogy a legkülönbözőbb területek
ről hurcolták el a német ajkú lakosságot, a 
szovjet kényszermunkában pedig nem csak a 
magyarországi svábok, hanem - németek ál
tal kevésbé lakott területekről - számtalan ma
gyar is részt vett, akik létszámhiány, vagy eset
leg nevük németes hangzása miatt kerültek 
fel az akkori listákra (vagy fel sem kerültek, 
hanem egy-egy fogoly útközbeni szökése után 
a vonatállomások környékéről szedték fel őket 
a vagonba, mit sem mondva nekik, hogy az 
hova tart valójában, mint ahogy a többieknek 
sem). Pécsvárad sajnálatos módon 1946-ban 
a deportálás egyik fő helyszíne volt, hiszen 
nem csak a pécsváradiakat, hanem a környe
ző falvakból összehívottakat is innen vezet
ték tovább Pécsre, ahonnan aztán elindultak 
a vagonok a Szovjetunió felé.

1946 telén az ország legkülönbözőbb 
pontjain gyűjtötték össze a felnőtt német la
kosságot, községházákba, iskolákba, közte
rekre - hol kukoricatörés, hol falugyűlés, hol 
romeltakarítás ürügyén. A megszeppent, mit 
sem tudó fiatal lányok, fiúk, idősebbek a gya
nús hallgatás és körülmények hatására ekkor 
már veszélyt érezve kérdezgették: „Hova me
gyünk? Mit fogunk csinálni?”. „Egy kis mun
ka” - hajtogatták az őrök, és hol két hétre, 
hol három napra kérték a családokat, hogy 
biztosítsanak élelmet és ruhát a maguk szá
mára. Az „egy kis munka” orosz elnevezésé
ből („malenkij”) alakult ki később a „Malenkij 
robot” elnevezés, mely nem három napig, nem 
két hétig, hanem a legtöbb esetben három, 
négy, öt évig is eltarthatott, és nem kukori
catörésről és romeltakarításról szólt. Pécs- 
váradon 1946. december 26-án, karácsony 
másnapján dobolta ki a kisbíró, hogy minden 
német származású, 16 és 30 év közötti lakos 
jelentkezzen másnap a faluháza előtt. A Szent- 
háromság téren másnap össze is gyűltek a 
pécsváradi, valamint a környékbeli falvakból 
érkezett németek - főleg nők, vagy rokkan
tak, mert a férfiak még többnyire hadifogság
ban voltak -, akiket erőszakkal közrefogtak, 
és gyalog vezettek át Pécsre, ahol nem sokkal 
később már várta őket a vagon, többezer tár
sukkal együtt. Mindvégig semmit sem tudtak 
arról, hova mennek, csak sejtéseik lehettek, 
összepréselve, a téli hidegben vacogva, féle
lemben utaztak egy ismeretlen cél felé, így 
nem csoda, hogy sokan már ekkor leugrottak 
a vonatokról - és sajnos, nem mindenki ju
tott tovább. Megérkezvén a Szovjetunióba, 
ahol a legnagyobb hideg és óriási hófúvás tom
bolt, tábori barakkokba helyezték őket, ahol 
deszkapriccseken, pokróc nélkül aludtak, ká
posztalevesen, száraz kenyéren éltek, és a leg- 
megerőltetőbb fizikai munkákat végezték. A 
bányákban és építkezéseken való robotmun
kákból a fiatal, tizenéves lányok, terhes asszo
nyok, vagy a nehezebben mozgó, beteg idő
sek sem maradtak ki. A napi munkák mellett 
nem voltak ritkák az éjszakai sorakozók, a 
rendbontók és a szökésen kapottak nyilvános 
megfegyelmezése sem. A legkeményebb mun
kabeosztást az úgynevezett vizesbányák jelen
tették, ahol sárban térdelve végezték a mun
kát úgy, hogy közben folyamatosan esett rájuk 
a víz. A táborba érkezést és a kényszermunka 
kezdetét követő kezdeti időszakban sokukat 
érte el a tífusz, a gyomorbaj, a fagy, a végel
gyengülés, vagy érte valamilyen komoly bal
eset a fizikai munka során - a megfelelő higié
nia, az emberi élethez szükséges körülmények
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és megfelelő kórházi ellátás hiányában sokan 
nem bírták a megpróbáltatásokat, és soha 
többé nem térhettek haza. Erősebb, szívósabb 
sorstársaik a kemény munka teljesítése mel
lett egymásban tartották a lelket - közös imá
val, énekléssel, egymás biztatásával próbáltak 
felülkerekedni mindazon, amit megéltek, a 
kényszeres rabságon és embertársaik látvá
nyán, akikben nem volt már erő a továbbélés
hez. A szovjet munkafelügyelők és táborpa
rancsnokok a táboraikban robotoló civil 
magyar lakosságot politikai foglyokként tar
tották számon, fasisztázták, szóbeli fenyege
tésben és megalázásban részesítették őket - 
hosszú hónapoknak kellett eltelni ahhoz, mire 
a rabok a mindennapi munka során valamics
két eltanulták az orosz nyelvet, sikerült meg
értetni magukat, és kiderült a fogvatartók szá
mára, hogy civilekről, sok esetben kamasz 
fiúkról és lányokról van szó, akiknek semmi
lyen háborús bűnük nem lehet.

A táborlakókat már teljesen legyengülve, 
sok esetben minden reményről lemondva érte 
a hír, hogy nemsokára újra látják Magyaror
szágot - fokozatosan indultak meg a hazaszál
lítások, de még így is sokan hullottak el a ha- 
zaút során. Mikorvégre magyarföldre érkezve 
kiszállhattak a vagonokból, hivatalos és ün
nepélyes fogadtatásban részesültek, ám ez a 
fogadtatás nem volt olyan felemelő, mint 
amilyennek elsőre tűnt: rögtön az érkezést 
követő órákban közölték a hazatérőkkel, hogy 
az ott megéltekről beszélni nem kívánatos, 
felejtsék el hamar, ami történt, itt közben 
megváltozott az élet, más világ van. A csalá
dok örömmel üdvözölték egymást, ám hall
gatásba burkolóztak - jobb is volt nem be
szélni a múltról, hiszen ekkor érzékelhető volt 
már a szovjet befolyás, és a legújabb magyar 
politikai berendezkedés jócskán szembement 
azokkal a tényekkel, amelyeket az egykori 
munkatáboros foglyok mesélhettek volna az 
ittenieknek. Hivatalos dokumentumaikban 
legtöbbször „politikai fogolyéként vagy „ha
difogolyéként szerepeltek, ha valahol szóba 
jött, hogy merre jártak, rögtön gyanakvással 
tekintettek rájuk, hátrányosan érintette őket 
ez a munkavállalásnál és a közmegítélésben 
is. Azoknak, akik túlélték a „kis munkát”, 
egészségi és fizikai állapotukban maradandó 
nyomokat hagyott, és nagyon kevesen élték 
meg a hatvan, hetven, nyolcvan évet.

A hazatérést követően hamarosan újabb 
megpróbáltatások érték a német lakosságot: 
1947-ben megkezdődtek a kitelepítések, me
lyek újabb sebeket, családok újabb szétszaka
dását okozta. A kitelepítésre kényszerültek csak 
azt vihették magukkal, amit ők maguk elbírtak 
- házukat, ingóságaikat itt kellett hagyniuk. A 
kényszermunkáról hazatérők között akadt 
olyan, akinek azzal kellett szembesülnie, hogy 
családja már nem is él egykori otthonában.

Jónéhányan a kitoloncolás veszélyét is kockáz
tatva szöktek vissza magyarföldre, ahol kemény 
munkával igyekeztek megszerezni elveszett 
földjüket, házukat, tulajdonukat - sok esetben 
saját házukat visszavásárolva. Aki maradt „új 
hazájában”, annak sem volt egyszerű az élete: 
eleinte menekülttáborban kellett meghúznia 
magát, és csak fokozatosan tudott beilleszked
ni a hétköznapokba, úgy, hogy közben a né
metországi németek számára inkább „magyar
nak” számított.

Az 1946-ban igazságtalanul, úgynevezett 
, jóvátételi munkára” elhurcolt magyarorszá
gi német ajkú lakosoknak egészen a rendszer- 
váltásig hallgatniuk kellett az eseményekről. 
1946-1990: ez közel fél évszázad - nem sok 
példa akad erre a magyar történelemben ilyen 
mértékű elhallgattatásra, ilyen sokáig tartó er
kölcsi kibúvásra a felelősség és a tisztázás alól. 
A kilencvenes évek elején azonban megtört a 
jég, és robbanásszerűen jelentek meg a tör
ténelmi eseményt a maga valóságában bemu
tató írások, dokumentumfilmek, és felszínre 
kerültek a túlélők és családtagjaik egészen 
megdöbbentő visszaemlékezései, személyes 
élményeik, élettörténeteik is, melyekben sú
lyos nyomot, sok esetben lelki törést, egész 
életre szóló fájdalmat okoztak az események.

Időszerű volt-e hát 2008-ban emlékművet 
emelni azoknak a családoknak az emlékére, 
akiknek életét örökre meghatározták a depor
tálások? Lehet-e ezt az öt évtizedet „bepó
tolni”? Hasonló kérdésekkel kezdte meg be
szédét dr. Hargitai János, a Baranya Megyei 
Közgyűlés elnöke, aki azon túl, hogy szemé
lyes gyermekkori élményeiről is beszámolt, 
nem győzte eléggé hangsúlyozni az esemé
nyek erkölcsi súlyát és önmagunk felelőssé
gének fontosságát, melynek egyik legfonto
sabb pillére éppen az emlékezés, és az ehhez 
hasonló tiszteletadó ünnepségek. Beszédet 
mondott Heinek Ottó, a Baranya Megyei Köz
gyűlés elnöke is, aki német nyelven szólította 
meg a jelenlévőket. Baumann Tímea egy egy
kori szovjet kényszermukatábor lakójának, az 
akkor Püspöklakról elhurcolt Waszner Péter- 
nének emlékezéseiből olvasott fel részletet. 
Emlékezetessé tette az ünnepséget az általá

nos iskola 8.b osztályának német kórusa Poller 
György vezetései - német nyelvű énekeik nem 
egyszer könnyet csaltak az idősek szemébe. 
Az eseményen közreműködött még a Pécsvá- 
radi Városi Fúvószenekar. A német kitelepítet
tek és kényszermunkára elhurcoltak emléké
re felállított indiai márványból készült követ 
a szovjet kényszermunkatáborok három túl
élője, Guhr Károlyné, Marcz Konrádné és Straub 
Mibályné leplezték le. Mayer Mihály megyés
püspök liturgikusán is felavatta, megszentelte 
az emlékművet, melynek lábánál koszorúkat 
helyeztek el a helyi és környező települések 
önkormányzatai és német önkormányzatai, 
valamint civil szervezetek. Az avatáson nagy 
számban vettek részt az érintett családok, az 
érdeklődők, és nem voltak kevesen azok sem, 
akik egyéb településekről érkeztek azért, hogy 
megemlékezzenek saját szeretteikről, de je
len voltak kiilsheimi testvérvárosunkból és az 
erdélyi Máréfalváról érkezett vendégeink is. 
A megemlékezés nagy médiavisszhangot ka
pott: rádiók, televízós csatornák, újságok tu
dósítottak róla, és több kísérőprogram is ki
egészítette: az emlékkőavatást követően 
Ruppert János, német származású grafikusnak 
nyílt kiállítása, mely az eseményekkel kapcso
latos személyes élményeket kifejező alkotá
sait mutatta be. A képzőművészeti kiállítást 
követően a szekszárdi Magyarországi Német 
Színház német nyelvű előadását nézhették 
végig az ottmaradók, Das Kalberbrüten (A bor
jútojás) címmel. A Művelődési Központban 
korabeli dokumentumokkal, családi fényké
pekkel emlékezhettünk a fájdalmas esemé
nyekre. A méltó megemlékezés, valamint az 
ehhez kapcsolódó sokszínű programok egy 
tartalmas napot nyújtottak az emlékezni vá
gyók számára, melynek szervezése a Német 
Kisebbségi Önkormányzatot dicséri.

A Művelődési Központ előtti téren most 
egymás mellett áll a csaknem fél évvel ezelőtt, 
2008. március 15-én avatott felvidéki emlék
kő, valamint a 2008. október 17-én avatott 
német emlékkő. A németek kövén a követke
ző felirat áll: „Zűr Éhre und Zum Andenken dér 
Vorfahren - Zűr Mahnung dér Nachfolger. 
Gedenkstein dér verschleppten und vertriebenen 
Familien aus Petschwar und dér Umgebung 
zwischen 1945-1948. Az elődök tiszteletére és 
emlékére - Az utódok okulására. Az 1945-48 kö
zött Pécsváradról és a környező falvakból elhur
colt és kitelepített családok emlékköve. ” A felvi
dékiek kövén pedig azoknak a szülőfalvaknak, 
szülővárosoknak a nevei, ahonnan a családok
nak el kellett jönniük. A két esemény fájdal
masan kapcsolódik egybe. A helyi németek és 
felvidékiek közösen tették rendbe az emlék
kövek környezetét az október 17-ei ünnep
ségre készülvén, halottak napján pedig már 
égtek a mécsesek a virágok körül. Ideje a szí
vekben is megbékélni a múlttal, és közös 
emlékezetté tenni azt a történelmet, amire 
talán legszívesebben nem is emlékeznénk, és 
amely súlyosabbnál súlyosabb bűnöket köve
tett el ártatlanok tömegei számára - itt, 
Pécsváradon is.

B. A.
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A helyi értékek megóvása
A Pécsváradi Füzetek első megjelenését jelölte 
meg az utóbbi időszak egyik kiemelt esemé
nyének Gállos Orsolya, a Várbaráti Kör elnöke, 
aki beszámolt a szervezet aktuális tevékeny
ségéről. A helytörténeti sorozat első kötetét 
a vár megnyitásának huszadik évfordulója al
kalmából tárták a publikum elé. A várostörté
neti anyagok, illetve az itt élő közösségek 
dokumentumainak folyamatos archiválása 
mellett a legnagyobb munkát a helyi épület
védelemre fordítja a nagy múltú egyesület. 
Ehhez kapcsolódna a helyi természetvédelem 
is, amire az elmúlt évek során talán kevesebb 
figyelmet szenteltek: a település hársfáinak, 
gesztenyesorainak megóvása a fontosabb jö
vőbeni célok között szerepelhet. Nemrégiben 
létesített az önkormányzat egy városvédő ala
pot, melyből a helyi, védelemben részesített 
épületek tulajdonosai kaphatnak támogatást, 
ha megfelelő módon újítják fel ingatlanukat. 
A várostörténeti múzeum előkészületi mun
kálatai már javában folynak - leginkább 
Dretzky Katalin és Szabó Éva munkájának kö
szönhetően. A régi patika épületét húszmil
lió forint értékben újították fel, de vannak még 
technikai problémák, melyeket ki kell küszö
bölni a biztonságos működéshez. Az itt he
lyet kapó helytörténeti kiállítás a Művelődési 
Központ állandó kiállításaként fog üzemelni, 
és a Baranya Megyei Múzeum szakmai felügye
lete alatt működik majd. A képviselőtestület 
háláját fejezte ki a Várbaráti Körnek a város 
életében folytatott tevékenységéért, dr. Bíró 
Ferenc pedig kiemelte, Pécsváradnak a legna
gyobb múltra visszatekintő civil szervezete 
„nem csak civil egyesület, hanem kicsit a vá
ros lelke, lelkiismerete is”.

Mennyibe kerül a sport?
A Spartacus Sportkör támogatásának módosí
tására adta be kérelmét Spannenberger János, 
az egyesület elnöke. A sportelnök elmondta, 
hogy többször is felhívta a testület figyelmét 
az elmúlt időszakban: minimum tízmilló fo
rint önkormányzati támogatásra van szükség 
ahhoz, hogy megfelelően működhessen a 
sportegyesület, ebből eddig kilencmilliót kap
tak meg. A sportkör beadott ugyan egy sike
res NCA-pályázatot, az ebből nyert összeg 
azonban még mindig nem érkezett meg, így 
égető szükség lenne az önkormányzati erő
forrásokból való pótlásra. Az egyesület veze
tője kiemelte, tíz évvel ezelőtt 10 milliót, 
2007-ben 11 milliót fordított az önkormány
zat az egyesület finanszírozására. A sportkör 
költségvetése jelenleg -1,7 millió forint hiányt 
mutat, egy fő igazolt sportoló költsége pedig 
5300 forintba kerül havonta az egyesületnek. 
A sportkör nagymértékben bízik a szponzori 
támogatásokban, ezzel kapcsolatban a közel
múltban felkeresett számos helyi vállalkozót 
- a jelenlegi anyagi helyzetben ez jelenti az

egyesületnek a legnagyobb reményt. Most 267 
fő igazolt sportolót foglalkoztatnak, amely 
6,6%-át teszi ki a helyi lakosságnak. A sport- 
egyesület jelenleg egy megyei NB Ill-as labda
rúgó csapatot is működtet, amely amellett, 
hogy komoly színvonalat képvisel térségünk
ben, több képviselőben azt a kérdést is felve
tette, hogy vajon képes-e a város fenntartani 
egy ilyen kaliberű csapatot. Szó esett a helyi 
sportfoglalkoztatás kistérségi szerepéről is, hi
szen számos sportolni vágyó fiatal jár rend
szeresen Pécsváradra a környező települések
ről - ennek ellenére a kistérség felőli anyagi 
támogatás szándékára sajnos, úgy tűnik, még 
várunk kell. Folyik viszont a helyi fiatalok ak
tivizálásának elősegítése. A finanszírozással 
kapcsolatos heves vitát követően dr. Bíró Fe
renc polgármester hangsúlyozta, meg kell be
csülnünk az új, felelősségteljes vezetést, amely 
komolyan foglalkozik ezzel a kérdéskörrel, és 
javasolta, hogy a támogatás módosítását na
polják el, hiszen a következő ülésezésig a 
pályázati eredmény és a szponzori keret
összeg is remélhetőleg ismert lesz.

Műszaki problémák 
a Gondozási Központban
Komoly gondokkal kell megküzdenie a 
pécsváradi Gondozási Központnak az épület 
műszaki állapotának elavultsága miatt - is
mertette a testülettel a központ intézmény- 
vezetője, Kárpátiné Kovács Zita. A vizesblokk 
átalakítása folyamatban van, de a fűtés is kor
szerűsítésre szorul, és a tetőszerkezet is be
ázik. Ezeket a problémákat rangsorolva a tes
tület a tetőszerkezet és a fűtési rendszer 
javítása mellett döntött, de szükség lesz a 
további infrastrukturális fejlesztésre és a sze
mélyi állomány növelésére is. Mindemellett a 
Gondozási Központ az egyetlen olyan pécs
váradi intézmény, amely eddig nem szorult kü
lönösebben az önkormányzat anyagi támoga
tására, mert az állami normatíva fedezte a 
fenntartást. Az intézmény pillanatnyilag 30 
bentlakónak jelenti az otthont, a házigondozó 
rendszert pedig hamarosan kistérségi szintre 
emelik.

Kisebb baleset 
az általános iskolában
Nyáron került elutasításra az az iskolarehabili
tációs pályázat, melynek pénzösszegéből az 
önkormányzat többek között a helyi közpon
ti iskolának épületét szerette volna korszerű
síteni. Nagy csalódást váltott ki a sikertelen 
pályázati eredmény, októberben pedig meg 
is történt a baj: leszakadt egy nagyobb darab 
vakolat az egyik osztályteremben, ahol éppen 
folyt az oktatás. A leomló rész ráesett egy ta
nulóra, aki azonban szerencsére nem szenve
dett komolyabb sérüléseket. A folyosót és a 
tantermeket azonnal lezárták, és helyreállítot

ták a károkat. Bár a szakemberek megnyug
tattak mindenkit, hogy az iskolaépület ott- 
tartózkodásra alkalmas, az igazi megoldás az 
épület mihamarabbi teljes felújítása lenne. Ez 
ügyben a testület továbbra is figyeli az 
iskolarehabiltációs pályázatokat, és erőteljes 
lobbitevékenységet folytat.

Alakul még
a városfejlesztési terv
A képviselőtestület októberi ülésén megvitat
ta az Integrált Városfejlesztési Stratégiával 
kapcsolatos aktuális teendőket. A terv doku
mentumát a közelmúltban közsszemlére bo
csátották a város honlapján, szabad vélemé
nyezésre, javaslatok megtételére. Dr. Fenyvesi 
János jegyző közlése szerint észrevétel nem 
érkezett, Kárpáti Árpád képviselő javaslatára 
azonban a testület úgy határozott, hogy a 
városfejlesztési tervet továbbra is elérhetőnek 
hagyják a honlapon, hiszen ez egy olyan össze
foglaló munka, mely tartalmazza a városban 
lezajlott komolyabb fejlesztéseket, Pécsvárad 
gazdasági életével, infrastruktúrájával, közel
látásával stb. kapcsolatos fontosabb informá
ciót, leírást (www.pecsvarad.hu). A további mun
kálatokkal kapcsolatban elhangzott javaslatok 
egy középtávú koncepciónak és egy markáns 
városmarketingnek a kidolgozását sürgették.

Továbbra is pályázható 
lesz a Bursa Hungarica
Október 30-án lejárt a Bursa Hungarica tanul
mányi ösztöndíjra beadható jelentkezés ha
tárideje, melyet az Oktatási és Kulturális Mi
nisztérium hirdet meg minden évben. A 
testületnek évente döntenie kell egyben ar
ról is, hogy továbbra is meg kívánja-e hirdet
ni településén a felsőoktatásban részt vevő, 
szocálisan rászorult hallgatók részére kiírt 
pályázatot, melyet az adott időszakra 8-10 
tanuló igényelhet, elbírálásukról pedig a kép
viselőtestület oktatási, ifjúsági és sportbizott
sága, valamint szociális bizottsága dönt. Az 
önkormányzat a jövőben is lehetőséget kíván 
biztosítani a pályázati összeg igénylésére, ez 
alkalommal 600 000 forintos önrészt különí
tett el erre a célra.

Ünnepi megemlékezés
Idén is sor került az 1956-os forradalom ün
nepi megemlékezésére október 23-án a Kos
suth téren. A méltó megemlékezéshez a II. 
Béla Szakközépiskola diákjai járultak hozzá 
műsorukkal, az eseményen részt vett még a 
Pécsváradi Ifjúsági Fúvószenekar is. Beszédet 
tartott Hohmann István alpolgármester. Az 
ünnepséget követően az október 23-i forra
dalom emlékére állított szobor lábánál helyez
ték el koszorúikat településünk inzézményei, 
civil szervezetei és pártjai.

Az ÖNKORMÁNYZAT HÍREI

http://www.pecsvarad.hu
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Nagy médiaérdeklődés 
kísérte német nemzetiségi 
jubileumunkat
Szeptember 29-én a 20 éves német kéttan- 
nyelvű oktatás jubileuma alkalmából a Ma
gyar Televízió nemzetiségi stúdiója felvéte
leket készített különböző tantárgyi órákról. 
Műsorukban a 3.b, a 4.b és a 8.b osztályok 
német környezet és az 5.b német történe
lem óráiból láthattunk részleteket, ahol Blum 
Marianna és Hohmann-né Schunk Edit tanítot
tak, a felső tagozaton pedig Wágner Jánosáé 
és Májerné Petz Anna tanárnő, akikkel ripor
tok is készültek a kezdetektől napjainkig 
történő visszatekintés kapcsán. A felvétel az 
Unser Bildschirm műsorában október 7-én 
került vetítésre. Szintén ebben a műsorban 
- szeptember 30-án -, a jubileumi ünnepség
ből láthattunk néhány képkockát, és egy ri
portot az igazgatónővel, Tóth Györgyivel, va
lamint az egykori polgármesterrel, Kakas 
Sándorral.

Szeptember 27-én a Pécsi Rádió német 
nemzetiségi műsorában szintén beszélgeté
sek hangzottak el iskolánk pedagógusaival. 
Bácker Róbert mikrofonja előtt megszólalt 
Bognárné Auth Mária és Schaffer József. Mind
ketten a kéttannyelvű oktatásról, valamint a 
kiilsheimi partnerkapcsolat jelentőségéről 
beszéltek.

Iskolai sakkverseny
Október 3-án, pénteken rendeztük az alsó 
tagozat épületében az iskolai sakkversenyt, 
amelyen a következő tanulók értek el szép 
helyezéseket: 1. Stang Károly, 2. Szendrői Ben

ce, 3. Kovács Norbert, 4. Zsigrai Balázs, 5. Poller 
Péter, 6. ImhojfÁkos. Felső tagozat: I. Hock Ta
más, 2. Poller András, 3. Hohmann Ervin, 4. Kopa 
Marcell, 5. Regősi Ádám, 6. Virág Lajos. Ered
ményükhöz gratulálunk! A díjakat az iskola, 
illetve Andrics Márk és Lantos Levente bizto
sította.

Mozgalmas október
az alsó tagozaton
Eseménydús hónapot tudhat maga mögött az 
alsó tagozat. Októberben is sok színes prog
ram és rendezvény tette hangulatosabbá a 
gyerekek tanulmányi munkáját...
- Október 6-án megemlékezést tartottunk az 

aradi vértanúk tiszteletére. E csípős reg
gelen a meghatóan szép műsort a 3.a és a 
3.b osztályok adták. A felkészítő pedagó
gusok Szakálosné Panta Dóra és Blum Mari
anna voltak.

- Az évszak adta lehetőséget kihasználva az 
alsós gyerekek 3200 kg vadgesztenyét 
gyűjtöttek, ezzel is gyarapítva az osztály
kasszát.

- Október 21-én az óvónők ellátogattak az 
elsősökhöz. Mindkét osztályban meggyő
ződhettek róla, hogy kedves kis óvódása
ik nagy lelkesedéssel ismerkednek a betű
vetés nehéz mesterségével.

- Az őszi szünet előtti utolsó napon, októ
ber 22-én a reneszánsz év jegyében Rene
szánsz Napot tartottunk az alsó tagozaton. 
E vidám hangulatban eltöltött délelőttön 
az 1. és 2. osztályosok az igazságos Má
tyás királyról szóló mesékhez készítettek 
illusztrációkat, a harmadikosok és negyedi
kesek pedig a középkori pajzsokkal és ini

ciálékkal ismerkedtek meg. Ezen kívül a 
gyerekek érdekes reneszánsz játékokon ve
hettek részt, többek között a petrencerúd- 
tartó-, és a szögbeverő-versenyen.

Reméljük, hogy az őszi szünetben minden
ki jól kipiheni magát, és tanulóink újult erő
vel folytatják a megkezdett munkát!

Szabó Tamásné 
Gasteiger Eszter

Reneszánsz túrán
a felső tagozatos
diákok
Az Oktatási és Kulturális Minisztérium és a 
Hungarofest Kht. Reneszánsz Programiroda 
(Reneszánsz év 2008) által kiírt „Reneszánsz 
túrák" című pályázaton a Kodolányi János ÁMK 
Német Nemzetiségi Általános Iskolája is lehe
tőséget kapott a reneszánsz évhez kapcsoló
dó múzeumlátogatásra, múzeumpedagógiai 
foglalkozásra és egy ehhez kapcsolódó em
lékhely meglátogatására. Az 5. évfolyam Pé
csett, a Régészeti Múzeumban „A régészeti 
restaurátor munkája” című foglalkozáson vett 
részt, majd a múzeum kiállítási anyagával is
merkedett meg, délután pedig felfedezte Máré 
várának titkait.

A 6. évfolyam Szekszárdon a Wosinsky Mór 
Múzeum történelmi és néprajzi kiállítását te
kintette meg, valamint a honfoglaló magya
rokról szóló programon vett részt. A 7. évfo
lyam Kaposvárott járt a Somogy Megyei 
Rippl-Rónai Múzeum három különböző fog
lalkozásán, melyek a gyerekek körében nagy 
tetszést arattak. Utána a Szennai Falumúzeu
mot tekinthették meg. Diákjaink teljes ellá
tást kaptak, és egy-egy nagyon jó hangulatú 
napot tölthettek együtt.

Köszönjük Májerné Petz Anna tanárnőnek 
a munkáját, aki vállalta a pályázat megírá
sát, szervezte a programokat, és nagy oda
figyeléssel koordinálta és felügyelte a mun
kát.

Szabó Gyöngyi

Megyei fordulón
a matekverseny
A Bolyai Matematika Csapatverseny megyei 
fordulóján a következő eredmények szület
tek:
- 5. évfolyam: „Number King" csapata: 2. 

hely, tagok: Hohmann Ervin, Poller András, 
Jéhn Máté, Szűcs Erik. Felkészítő tanár: Poller 
György.

- 7. évfolyam: „Számkommandó” csapata: 
3. hely, tagok:Jéhn Márk, Kajos Noémi, Becker 
Noémi, Gyenis Martin. Felkészítő tanár: 
Lászlóné Auth Mária.

- 8. évfolyam: „Reálisok" csapata: 4. hely, 
tagok: Kungl Nóra, Májusi András, Molnár 
Csanád, Hock Tamás. Felkészítő tanár: Mol
nár Józsefné.

Molnár Józsefné

A Kodolányi ÁMK hírei
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A Kodolányi 
János ÁMK Alapfokú 
Zeneiskola hírei

Pécsváradi helyezettek 
az országos 
trombitaversenyen
Nem mindennapi eredményekkel tértek haza 
a Kodolányi ÁMK Alapfokú Zeneiskola diákjai 
a Zalaegerszegen megrendezett országos 
trombitaversenyről október 27-én.

Az országos döntőt egy területi forduló 
előzte meg, ahol a nyolc baranyai résztvevő
ből négyen pécsváradiak voltak, és mind a né
gyen továbbjutottak.

A közel hetven fős létszámú országos 
megmérettetésen két pécsváradi tanuló igen 
magas eredményt ért el: Varga Viktor II., Vesze- 
lovszki Gábor pedig 111. helyezett lett. Utóbbi 
versenyző a zsűri különdjját is elnyerte: egy 
értékes pikoló trombitával gazdagodott. Ön
magában is kimagasló teljesítményt ért el az 
a két pécsváradi zeneiskolai tanuló is, akik 
ugyan nem értek el helyezést, de az orszá
gos fordulóba való bekerüléssel szintén 
dicséretet érdemelnek: Brandt Bálint és Hoch 
Norbert.

Az eredményes munkában nagy szerepet 
vállalt Wagner József, a diákok felkészítő taná
ra, valamint Kovács Ottília zongorakísérő. 
Mindannyiuknak szívből gratulálunk!

Reneszánsz zenei
világnap
Október 1-jén tartotta megemlékezését a ze
neiskola a Zenei világnap tiszteletére az is
kola nagytermében. A hangverseny a rene
szánsz év jegyében telt. A rendezvényt 
reneszánsz témájú TOTÓ és vetélkedő szí
nesítette.

Természetesen a felcsendülő dallamok is 
e korból származtak. Az est házigazdája 
Kreszits Margit tanárnő volt.

, Baranya Megyei Önkormányzat
II. Béla Középiskolája, Élelmiszeripari 
Szakiskolája és Kollégiuma
7720 Pécsvárad, Vak Béla u. 8.
Tel./fax: igazgatóság (72) 465-030, gazdasági hivatal (72) 465-133

NYÍLT NAPOK:
November 26-án, 9.30-12.00 9. oszt. szakma után érdeklődő' tanulóknak 

December 3-án, 9.30-12.00 9. oszt. középiskolai képzés iránt érdeklődőknek

BELÜGYI PÁLYÁRA ORIENTÁLÓ 
KÖZÉPISKOLAI KÉPZÉS:
01 (kód) Gimnázium (4 évf., gimnázium, 

kerettanterve épülő helyi tanterv) I osz
tály. Felvehető létszám: 30 fő. Oktatott 
idegen nyelv: német, angol. A testneve
lés és az idegen nyelv tantárgyakat emelt 
óraszámban oktatjuk. All. évfolyamtól 
lép be a speciális belügyi pályára orientá
ló program (rendészeti ism., jogi ism.)

02 (kód) Szakközépiskola (4 évf., szakkö
zépiskola, kerettanterve épülő helyi tan
terv) I osztály. Felvehető létszám: 30 fő. 
Oktatott idegen nyelv: német vagy an
gol. A testnevelés és az idegen nyelv tan
tárgyakat emelt óraszámban oktatjuk. A 

I I. évfolyamtól lép be a speciális belügyi 
pályára orientáló program (rendészeti 
ism., jogi ism.)

Felvételi eljárás rendje:
Az iskola a központilag kiadott, egységes kö
vetelmények szerint szervezett írásbeli vizsgát 
tart magyar és matematika tantárgyakból.
- Az iskolába eljuttatott tanulói jelentkezési 

lappal történik - 2008. december 10-ig.
- Az egységes írásbeli vizsgára való jelent

kezés nem helyettesíti a felvételre törté
nő jelentkezést, ezért a középiskolai fel
vételi jelentkezési lapot 2008. február 
20-ig be kell nyújtani abba az iskolába, 
ahova a tanuló a felvételét kéri.

A felvételi időpontja és követelményei:
- A felvételi írásbeli vizsga időpontja: 2009. 

január 24-én, 10 órakor all. Béla Közép
iskolában, Pécsvárad, Vak Béla u. 8. szám 
alatt. Az írásbeli vizsga tantárgyanként 45 
perc.

- Pótló írásbelit - 2009. január 29-én, 14 
órakor tartunk az intézmény épületében.

A felvételi pontszámítás rendje:
- A hozott és a vizsgán szerzett pontok 

alapján történik.

Tantárgyakból hozott pontok (7. év vége és 
8. félév). Maximum 5-5 pont tantárgyanként, 
összesen: 2 x 25 = 50 pont. Felvételi tár
gyak: magyar nyelv és irodalom, történelem, 
matematika, idegen nyelv, testnevelés.

A képzésekről tájékoztatást ad: Papp Gyula igazgató,
Zakk Anna igazgatóhelyettes, Farkas Rudolf gyakorlati oktatásvezető

Szerzett pont írásbeli vizsgán matek, magyar 
50-50 pont, maximum 100 pont.

- A felvételi vizsga döntéséről a vizsga után a 
hozott és szerzett pontok alapján (a kö
zépiskolai osztályokra külön) számítógépes 
rangsor készül, amelyet az iskolavezetés 
nyilvánosságra hoz - 2009. március 17-ig.

- Az iskola ezeket a rangsorokat terjeszti 
fel a Felvételi Központ adatbázisába.

- A felvételi döntésről 2009. április 27-ig 
értesítjük a tanulókat.

- A felvételi vizsgára előkészítő tanfolya
mot nem tartunk.

A közoktatásról szóló 1993. évi törvény 
30. § 9.) bekezdés előírásának megfelelő
en iskolánk biztosítja a sajátos nevelési 
igényű tanulók esélyegyenlőségét.

SZAKISKOLAI KÉPZÉS:
03 (kód) Szakiskola általánosan képző 9. 

osztálya (agrár szakterület, élelmiszer- 
ipar) 2 osztály. Felvehető létszám: 60 fő. 
Pék és húsipari szakmára orientáló kép
zés (német nyelvet oktatunk). Felvételi 
vizsgát nem tartunk. A felvételi sorren
det az általános iskola 7. év végi és 8. 
osztály félévi átlageredménye határozza 
meg.

SZAKKÉPZÉS:
- Pék (OKJ 33 541 04) I osztály. Felvehe

tő létszám: 20 fő, képzési idő: 2év
- Pék-cukrász (OKJ 33 541 05) I osztály. 

Felvehető létszám: 15 fő, képzési idő: 3 év
- Húsipari termékgyártó (OKJ 33 541 01)

I osztály. Felvehető létszám: 34 fő, kép
zési idő: 2 év

Felvételi követelmény mindhárom 
szakmára:
- egészségügyi, fizikai alkalmasság
- betöltött 16. életév, 10. o. megléte.

Felvételi vizsgát nem tartunk. Gyakorlati 
képzőhelyet az iskola biztosít.
Jelentkezés módja: írásban, vagy személye
sen az iskola tikárságán 2009. márciusától. 
Felvett tanulóinknak kollégiumi elhelyezést 
és étkezési lehetőséget tudunk biztosítani. 
Szabadidős lehetőségek: íjászat, lovaglás, in
formatika, nyelvtanulás, iskolarádió, sport 
stb.
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Pécsváradi Leányvásár
- különleges eseményekkel

Ragyogó napsütés fogadta Pécsváradon mindazon érdeklődőket, akik Lukács napján kíván
csiak voltak, hogy a szokásos „kálomista búcsún” milyen programokkal készültek a rende
zők. Ám ebben az évben, mint többi nagyrendezvényünkön is már, a leányvásár is hosszabb 
volt a megszokottnál, és nemcsak terjedelmében bővült, hanem műfajában is...

Reggeli menettánc a főutcán

Október 16-án, csütörtökön népművészeti ki
állítás nyílt a művelődési központ emeleti 
termében Pécsváradi fehér kerámiák címmel a 
Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága 
Néprajzi Osztálya valamint dr. Bíró Ferenc 
gyűjteményéből a Pécsváradi Várbaráti Kör 
szervezésében (lásd keretes cikkünket). Ugyan
ekkor nyílt meg a helyi Díszítőművészeti Szak
kör munkáiból összeállított kiállítás is. Az

Ömböli Béláné (Annuska) és Csatlós Istvánná 
(Éva) gondozásában megszületett anyag nem 
csak a csodálatos kézimunkákat állítja ki, ha
nem a szakkör nagyon fontos, emberi lénye
gét is bemutatva emléket állít idén elhunyt 
társuknak. Az este két angol hölgy, Maggie 
Grimsdell és Pam Cragg zongorahangversenyé
vel folytatódott, s aki eljött, nem csalódott: a 
gondosan összeválogatott zeneművek és a

vendégfellépők kiváló játéka nagy tetszést ara
tott. Október 17-e, péntek ünnepi alkalom
má vált ebben az évben. Az elhurcolt és kite
lepített németek emlékére állított a Pécsváradi 
Német Kisebbségi Önkormányzat emlékkövet. 
Október 18-19-én pedig az elmúlt negyven
négy év gyakorlatának megfelelően a hagyo
mányőrző néptáncegyüttesek, népdalkörök 
vették birtokba a művelődési ház nagytermét 
és az Európa teret.

A szombati nap is ünnepi eseménnyel kez
dődött: testvértelepülési megállapodást írt alá 
Dávid Lajos, Máréfalva, illetve dr. Bíró Ferenc, 
Pécsvárad polgármestere (lásd keretes cikkün
ket). Természetesen a zenés hívogatóval, tér
zenével kezdődő napokon a Pécsváradi Ifjúsá
gi Fúvószenekar illetve Városi Fúvószenekar 
alapozta meg a hangulatot, ezúttal mindkét 
nap Wagner József vezényletével. Szombaton 
a fellépő 12 együttes egésznapos látnivalót 
biztosított, a gálával együtt este nyolc óráig 
táncoltak az együttesek, s persze a napi prog
ramok végén megint a sárközi össztánc von
zotta a legtöbb nézőt. Akinek pedig ez sem 
volt elég, a hosszúhetényi Joker zenekarral ré
gen látott fantasztikus báli hangulatban rop
hatta hajnalig.

Vasárnap 14 együttes lépett fel, közöttük 
az „egyszemélyes zenekar”, a Pusztakisfalun 
lakó Vic Ellis. Délelőtt az Aranyszamár Szín
ház Mátyás meséit mutatta be a legkisebbek 
szórakoztatására. Ugyancsak nekik hívtuk a 
kézzel hajtott körhintát, és más ügyességet 
próbára tevő játékokat (babzsákrepítést, dió
törést, hordólovaglást), amelyek nagy népsze
rűségnek örvendtek, nemcsak a gyermekek, 
hanem szüleik körében is. Ezen a napon kísé
rő rendezvényként a sportcsarnokban thai box 
bemutatót tartott a helyi sportegyesület küz
dősport szakosztálya, a T-Dance egyesület pe
dig hip-hop-táncokból mutatott ízelítőt. 
Mohácsról érkeztek Sztárcsevics János veze
tésével a tae bo-nak, egy új mozgásformának 
látványos koreográfiáját előadó sportolók. A 
zenés-sportos rendezvények sorában utolsó
ként gyönyörű ruhában latin és standard tán-

Pécsváradi fehér kerámiák
Az újonnan felfedezésre került „pécsváradi 
fehér kerámiák" sokakban váltottak ki őszin
te csodálkozást, hiszen kevesen tudtak róla, 
hogy a XIX. században jelentős fehéredény- 
készítő műhely működött Pécsváradon, 
amely egy egészen sajátos, önálló stílust ala
kított ki.

Ennek a műhelynek a fennmaradt alko
tásaiból nyílt kiállítás a leányvásár nyitó
programjaként október 16-án a művelődé
si központban, mely igen sok érdeklődőt 
vonzott.

Az ónmázas kerámia, a „fehéredényes 
munka” a habán kultúrából ered, melynek 
művelői anabaptista, zárt vallású közössé
gekben éltek és Erdélyben, illetve a Felvi

déken telepedtek le. A pécsváradi iparosok 
főként tálasedényeket, kisebb számban pe
dig kulacsokat készítettek.

A kiállítás anyaga háromféle forrást fog
lal magába: a pécsi Zsolnay-nővérek XIX. 
századi, Igaz Lajos harmincas évekbeli, va
lamint dr. Bíró Ferenc legújabb kori gyűjtő
munkájának eredményét. A kiállítást Ván
dor Andrea muzeológus nyitotta meg, Pusch 
Réka, a Kodolányi János ÁMK tanulója pe
dig gyönyörű népdalokkal fogadta az 
összegyűlt közönséget.

Képünkön egy holland érdeklődő örökíti meg 

a pécsváradi kerámia egy példányát
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cosok arattak osztatlan sikert. (Mutatja ezt az 
is, hogy azóta a művelődési házban elkezdő
dött társastánc tanfolyamra eddig több, mint 
harmincán jelentkeztek.) Bár a leányvásári 
eseményektől függetlenül, de azzal egyidőben 
zajlott a Tanuszodában egy megyei úszóver
seny, amelyre mintegy száz versenyző neve
zett. Reméljük, sokan látták, hogy uszodánk 
kiválóan helyt állt.

A két napban összesen 24 együttes szere
pelt, a helyi Zengő Néptánc Egyesületen és 
Zengővárkonyi Hagyományőrző Néptánc Egyesü
leten kívül érkeztek Aparhantról, Gyünkről, 
Magyarkesziről, Nagyatádról, Pörbölyről, 
Bátáról, Mohácsról, Sátorhelyről, Kozármis- 
lenyből, Decsről, Kalocsáról, Hosszúhetény- 
ből, Egerágról, Őcsényből, Somberekről, 
Véméndről, illetve az ebben ez évben leg
messzibb magyarországi településről, Tardról. 
Az együttesek az oklevelek mellé némi kis 
útravalót kaptak. A Változóház és a Félutasház 
lakói által készített kosarakba gesztenye és a 
Mecsek Drog Kft. teaspecialitásai kerültek.

A gasztronómia a rendezvény egyik vonz
ereje. Minden évben a helyi vendéglátók, ét
termek tulajdonosai különféle gesztenyés spe
cialitásokkal készülnek. Idén azonban az 
„amatőröknek” is közzétettünk egy felhívást, 
melyben gesztenyével készült édességek re
ceptjeit kértük. A megadott határidőig össze
sen tíz recept érkezett, de sokan jelezték, 
hogy tetszik nekik az ötlet, a következő év
ben hasonló megmérettetésen szívesen részt 
vesznek (leginkább a kiállított recepteket kér
ték munkatársainktól). A legtöbb szavazatot 
kapott recept a Sári Mama csodakiflije nevet 
viseli, beküldője Józsa-Beck Zsófia.

Mindkét napon az árusok, kézművesek 
gazdag kínálatából válogathatott, aki vásárfi
át keresett, de egy-egy kuriózum is akadt a 
vásári forgatagban, ilyen volt többek között 
az a hagyományos sütési bemutató, melyet a 
//. Béla Középiskola diákjai mutattak be az ér
deklődőknek, Csáti Erika, a Magyar Pékek Fe
jedelmi rendje egyik tagjának vezetésével, 
valamint a Pécsváradi Aranycipó Kft. támogatá
sával. A Pécsváradi Leányvásár legutolsó, és 
legnézettebb attrakciója ismét a Mohácsi Ist
ván vezette Zengő-Rezek együttes fellépése 
volt.

A műsorba beépült a sárközi össztánc is, 
még látványosabbá téve azt. A Zengő-rezek 
örökös tagja címet ebben az évben öten kap
ták meg, a jelvény átadásában dr. Bíró Ferenc 
polgármester is közreműködött. A rendez
vény zárszavát Bokor Béla, a Baranya Megyei 
Önkormányzat Kulturális Bizottságának elnö
ke, a Baranya Megyei Kulturális és Idegen- 
forgalmi Központ igazgatója mondta el, 
melyben elsősorban a résztvevőknek köszön
te meg, hogy műsorukkal hozzájárulnak a 
rendezvény sikeréhez, kultúrájuk bemutatá
sával pedig az igényes szórakozás lehetősé
gét teremtik meg.

Reméljük, két év múlva is hasonlóan sike
res leányvásárról emlékezhetünk meg.

Bognár Gyöngyvér

Előttünk
a „székelykapuk hazája"
Testvértelepülési együttműködést írt alá Dá
vid Lajos, Máréfalva és dr. Bíró Ferenc, 
Pécsvárad polgármestere a polgármesteri hi
vatal épületében október 17-én.

Az ünnepségen a pécsváradi képviselők és 
máréfalvi tanácsnokok jelenlétében Simor Ka
milla szavalta el Márai Sándor versét, majd 
Varga Viktor trombitajátékát követően dr. Bíró 
Ferenc ismertette az előzményeket. Ezekben 
kitért a családok közöt
ti hosszú évekre vissza
nyúló barátságokra és 
reményét fejezte ki, 
hogy a folytatásban gaz
dasági téren is hasonló 
kedvező lehetőségek 
adódnak. Dávid Lajos 
rövid köszöntőjében 
szintén az emberi kap
csolatok fontosságára 
utalt. Ezek után került 
sor a gyönyörűen elké
szített partnerkapcsola
ti okmányok aláírására.

A dokumentumok, 
mint oly sok más, Csiz
madia László grafikus
igényesen megalkotott munkái. A protokollá
ris események befejezéséül kölcsönösen aján
dékok átadására került sor, amelynek során 
mindkét település képviselői apró emléktár
gyakat kaptak.

A két település közti barátságkötés szán
dékát az ünnepséget követően az Európa té
ren történő kopjafa felállításával pecsételték

A Zengő Tanoda a leányvásáron
Nemzedékek ha összefognak, értékek szü
lethetnek. Átvitt értelemben is bebizonyo
sodott ez a megállapítás a Lukács-napi ün
nepségsorozatban. Az idei leányvásár 
időjárásfelelőse megrendelte a „vénasszo
nyok” nyarát október harmadik hétvégé
jére. A ragyogó napsütés vasárnap délután
ra számtalan kíváncsiskodót kicsalogatott 
a vásári forgatagba. Ki a táncosokban gyö
nyörködött, ki a kézművesek egyedi mun
káiban válogatott, másokat a sült geszte
nye illata vagy a pécsváradi borászok sátrai 
hívogatott.

A kétévenként megrendezésre kerülő 
Leányvásár a pécsváradiakon kívül sok ide
látogató vendéget is vonz. Ez a Zengő Ta
noda számára is olyan alkalmat teremt, 
amelyet érdemes kihasználni. A Fényes kö
zépkor nyári táborunk nagy érdeklődés 
közepette zajlott, a visszhangja pedig arra

meg, mely utóbbi a máréfalviak ajándéka volt 
Pécsvárad számára. A kopjafa hagyományo
san nemzeti szimbólum, mely a barátságot, 
a kötődést, a testvériséget jelképezi. A 
„székelykapuk hazája” 2004 óta önálló köz
ség, több mint 100 székelykapuval rendel
kezik, melyből 11 kapu országos műemlék- 
védelem alatt áll. A lakosság 99,9%-a - két 
román rendőrön kívül mindenki - magyar, így 
a jó testvérkapcsolat reményében bízók fon

tosnak tartanak „minden olyan tevékenysé
get, amely adódik a nemzeti azonosságból, 
a közös nyelvből”. „Szeretnénk ennek az elő
nyét kihasználni” - nyilatkozta az ifjú pol
gármester, Dávid Lajos a Pécsváradi Városi 
Televíziónak.

Az idei leányvásár a máréfalvi néptánco
sok műsorával vette kezdetét.

sarkallt bennünket, hogy mások előtt is 
büszkén hirdethessük magunkat.

A táborzáró csoportképről készített 
poszter nem csak az iskolás korosztályt bű
völte el, hanem érdeklődést váltott ki a pe
dagógusok, a szülők korosztálya és az idő
sebb nemzedék körében is. Az érdeklődő 
gyerekekkel Pécsváradhoz kapcsolódó 
tesztlapot töltettünk ki - egyesek igen 
nagy tájékozottságukról tettek tanúbi
zonyságot. Felhívtuk a látogatók figyelmét 
egyedülálló erdei iskolai programunkra és 
az ehhez kapcsolódó őszi-téli akciónkra.

A portánkon jutott hely a Zengő Ifjúsá
gi Tábor és a Kaptárosok számára is. Rá
adásként egy népi ruhákat tervező és ké
szítő pécsi vállalkozó egy-egy darabja 
emelte a kínálat színvonalát.

Hegedűs Andrea
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GAZDASÁGI HÍREK
A Coop hírei
Igen jelentős fejlesztésekkel járult hoz
zá a közelmúltban Pécsvárad arculatá
nak szebbé tételéhez a város gazdasági 
életében mindmáig fontos szerepet be
töltő Pécsvárad COOP Kft.

A cég azon túl, hogy felelősségteljes sze
repet vállal Pécsvárad köztereinek meg
óvásában, a helyi közösségi élet kezde
ményezéseit is rendszeresen támogatja. 
A jelek szerint mindezeknek az erőfe
szítéseknek megvan az eredménye - 
szépülnek a város különböző pontjai, a 
civil közösségek pedig komoly támoga
tóra találhattak a COOP Kft. „személyé
ben”.

Sokan észrevehették már, hogy az el
múlt időszakban megújult az ABC és egy
ben a Zengő étterem környezete. A vá
rosközponton belül is kiemelt helyen 
fekvő, nagy múltú étterem mutatós lába
zatot kapott, melyet szép és egyben tar
tós mediterrán kővel építettek ki, de új 
korlátot is elhelyeztek, és vil ágosították 
a környezetet.

A tervek szerint a parkolócsíkok is újra 
lesznek festve. Felújításra került a cég 
központi irodaháza, és folyamatban van 
a hegyi élelmiszerbolt rendbetétele is, 
melynek ügyében még folynak az egyez
tetések a Műemlékvédelmi Hivatallal.

A cég a Pécsváradi Spartacus Sport
kör egyik legjelentősebb szponzoraként 
a helyi sport nagy pártfogója, de támo
gatja még a helyi civil egyesületeket is 
(például a Pécsváradi Ifjúsági Önkormány
zatot és a Máltai Szeretetszolgálatot). A 
Közösségi Kerekasztal tavalyi adventi 
programján is hozzájárult a a karácsony- 
váró gyerekek, családok öröméhez, és 
idén is támogatja a rendezvényt.

A Pécsvárad COOP Kft. egyike azon ke
vés helyi vállalkozásoknak, amelyek több
ségében pécsváradiakat foglalkoztatnak, 
hiszen nyolcvanöt alkalmazottjából több 
mint ötvenen helyi lakosok (a többiek a 
cég vidéki boltjaiban dolgoznak) - ez is, 
mint a többi, városunk életében fontos 
kezdeményezés bizonyítja, hogy vannak 
a környezetünkben olyan vállalkozások, 
melyek nem idegenkednek a társadalmi 
szerepvállalástól, és jó kapcsolatot tarta
nak fenn a településsel és lakóival egy
aránt.

Ezúton is várjuk a Pécsváradhoz kötődő 
cégek, vállalkozások legfrissebb híreit, 

közérdekű beszámolóit, felhívásait! 
(pecsvaradi. hirmondo@gmail. com,

20/996-9612)

A Zengő Néptánc Egyesület hírei
Az ősz eleje sem múlt el eseménytelenül a Zen
gő Néptánc Egyesület tagjai számára. Augusz
tus 30-án a horvátországi Várdarócon táncolt 
az együttes az /. Várdaróci Néptánc Fesztiválon 
a helyi, pécsváradi kapcsolatokkal is rendel
kező tánccsoport meghívásának eleget téve. 
Ezen a fellépésen kapott meghívást a csoport 
a Kopácsi Halásznapokon való részvételre szep
tember 13-án.

Mind Várdarócon, mind Kopácson német, 
magyar - sárközi és mezőfóldi - táncokkal 
képviseltük városunkat és a Zengő vidékét. 
Műsorunkat többször is felhangzó taps jutal
mazta. Szeptember 26-án, Budapesten, a 
Vajdahunyad várában megrendezett Régiók 
fesztiválján táncoltunk, több mint 40 táncos
sal, 20 zenésszel. A fesztiválra pályázat útján 
választották ki a fellépő csoportokat a szer
vezők, így külön öröm volt számunkra, hogy 
olyan nagyszerű együttesek mellett léphet
tünk fel, mint például a Buzsáki Néptánc
együttes. Ezen a fesztiválon az Arass, rózsám... 
című koreográfiával mutatkoztunk be, a Zen- 
gő-Várad rezesbandával karöltve - képviselve 
nem csak városunkat, hanem a régiónkat is. A 
színpadi bemutatkozás után a vár területén 
található templomtéren táncoltattuk meg a

Külsheimi delegáció látogatása
Pécsvárad legrégibb, immár 16 esztendős part
nerkapcsolata Külsheim városával kötettett 
1992-ben. A Baden-Württembergi városkával 
azóta is élénk a kapcsolat, különösen a két 
település iskolája között: évente találkoznak 
a diákok, itthon és Németországban felvált
va. Hivatalos delegációk kétévente váltják egy
mást, idén Günther Kuhn polgármester veze
tésével érkezett 31 fő Pécsváradra október 17. 
és 20. között. Színes programmal vártuk őket, 
így dr. Bíró Ferenc polgármester köszöntése 
után pénteken részt vettek a kitelepített és 
elhurcolt német családok emlékkövének ün
nepélyes avatásán, majd az azt követő prog
ramon. A nap közös vacsorával zárult, ahol 
lehetőség kínálkozott a legutóbbi látogatás 
óta történt változások, fejlesztések bemuta
tására. Szombaton Kalocsára látogatott a tár
saság magyar vendéglátóik kíséretében, ahol 
egy rendkívül gazdag programon vettek részt: 
a városnézés mellett az érseki palotát, a szé

közönséget. Hangos sikert aratott műsorun
kat a szervezők más régiós találkozóra is 
meghívták, így a jövőben sem marad kihívás 
nélkül a csoport.

A Pécsváradi Leányvásár gálájára egy helyi 
szokást feldolgozó műsorral, a Leányvásárral 
készültünk. A koreográfiában együtt táncolt 5 
évestől 76 éves korig nagymama, anyuka, apu
ka a gyermekeivel, unokáival, akár az Arass, 

rózsám... című koreográfiában. A leány
vásáron kedves vendégeket is fogadtunk 
Máréfalváról. Többször együtt szerepel
tünk velük a vásári forgatagban, az esti 
közös táncházazás során pedig már nem 
számított, ki melyik csoportba tartozik, 
közösen roptuk egymás és más magyar 
tájegységek táncait. A kialakult barátság
nak folytatásaként közös tánctábort ter
vezünk a jövő év során Erdélyben.

Az egyesületünk szeretné munkáját 
kiszélesíteni. Célunk az, hogy városunk
ban, Pécsváradon és térségében, Erzsé
beten, Berkesden, Szilágyon, Martonfán

stb. még fellelhető hagyományokat összegyűjt- 
sük és színpadra állítsuk, megismertetve velük 
minél több embert. Kérjük, aki ismer olyan idős 
embert, akinek az emlékeiben még élnek a régi 
szokások, dalok, jelezze egyesületünknek a 20/ 
269-47-22-es telefonszámon. Várunk továbbá 
régi fotókat, visszaemlékezéseket egy-egy csa
ládról, munkaalkalomról (pl. aratás, családi ese
mények), viseletekről, használati tárgyakról. Az 
átadott fotókat archiválás, feldolgozás után 
visszaadjuk tulajdonosának. A gyűjtés utolsó 
percében vagyunk, kérjük, segítsenek nekünk, 
hogy megmaradhassanak ezek a kincsek gyer
mekeink, unokáink számára is. Segítségüket 
előre is köszönjük.

Müller Lajos, az egyesület elnöke 
Katonáné Cunszt Andrea, 
a tánccsoport vezetője

kesegyházat és a Paprika Múzeumot is meg
látogatták, népművészeti bemutatókon, ízle
tes ebéden és orgonakoncerten vettek részt. 
Este a német klubban közös gesztenyesütés 
után késő éjszakáig mulattunk Hohmann Ist
ván alpolgármester muzsikájára. Másnap a 
vendéglátó családokkal töltötték az időt a 
vendégek a leányvásári forgatagban, élvezték 
a változatos programot. Hétfő reggel elége
detten, sok szép élménnyel gazdagabban bú
csúzott és mondott köszönetét a szíves ven
déglátásért a delegáció minden tagja.

Ezúton mondunk köszönetét minden csa
ládnak, akik gondoskodtak külsheimi vendé
geinkről, süteményt, italt hoztak a közös prog
ramokra. Köszönjük továbbá Gászné Bősz 
Bernadettnek a programszervezést, az ajándé
kok összeállítását, Baumann Mihálynak, 
Hohmann Istvánnak, Tóth Györgyinek, Kakas Sán
dornak a vendégek fogadásában, a program 
lebonyolításában nyújtott segítségét.
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Országos konferencia 
Platthy György emlékére
Október második hétvégéjén mintegy két
száz résztvevő érkezett az ország számos 
pontjáról Pécsváradra, hogy részt vegyen a 
Népművészet a vizuális nevelésben címmel 
Platthy György születésének 100 éves évfor
dulója alkalmából megrendezett konferen
cián.

A rendezvény célja az volt, hogy az infor
matikai forradalom korában ráirányítsa a fi
gyelmet az iskolai vizuális nevelés fontossá
gára. Az előadások rámutattak arra, hogy az 
ízlésformálás elhanyagolt a tantárgyak rend
szerében, és felhívták a figyelmet, hogy a nép
művészetben, mint az emberiség kollektív 
tapasztalatában óriási tartalékok vannak. Dr. 
Andrásfalvy Bertalan néprajztudós, a konferen
cia elnöke kutatások eredményei alapján ki
jelentette, hogy a testileg-lelkileg egészséges 
felnőtt kialakulásához szükséges a gyermek
kori „eredendő” kifejezésmód megfelelő gya
korlása, képzése.

A megnyitón beszédet mondott Szövényi 
Zsolt, az Oktatási és Kulturális Minisztérium 
felsőoktatási főosztályvezetője, Szatyor Győ
ző, Baranya megyei kulturális tanácsnok, majd 
dr. Bíró Ferenc, Pécsvárad Város polgármeste

Megújultak a várkerti szobrok

Sokan tették szóvá az elmúlt időszakban, hogy 
a Fa-szobrász alkotótáborokban elkészült 
szobrok méltatlanul elhanyagolt állapotban 
vannak a településen. A kritika jogos volt, ám 
az önkormányzat anyagi lehetőségei, mint sok 
más mindenben, korlátozottak.

A helyzet megoldására dr. Wilhelm Andrea 
találta meg a gyógyírt. Kérésére Wirth Gyula, 
a Praktiker pécsi áruházának igazgatója ked
vezményesen szolgáltatta a megfelelő mennyi

re köszöntötte a vendégeket. A két nap alatt 
kilenc témában mutatták be eredményeiket a 
felkért festőművész, művészetterapeuta, gya
korló rajztanár, néprajztudós előadók. A kon
ferencia kísérőrendezvényeként a Csontváry 
Képzőművészeti Stúdióban készült alkotások 
kerültek kiállításra az emeleti galérián. Rövid 
időre Suchmann Tamás egykori privatizációs 
miniszter, jelenleg az EKF beruházási koordi
nátora is megjelent, aki megtekintette a mű
velődési és sportközpontot, valamint az uszo
dát is.

A művelődési központban megrendezett 
konferencia, melyre a Nyírségből, a Duna
kanyarból, Budapestről, Győr környékéről il
letve szőkébb régiónkból is érkeztek érdek
lődők, jó hangulatban zajlott és a szűkös 
szervezői létszám ellenére igen eredmé
nyesnek bizonyult. A rendezvény fontosságát 
bizonyítja, hogy az Oktatási és Kulturális Mi
nisztérium, valamint a Nemzeti Kulturális 
Alapprogram külön keretből támogatta.

A résztvevő pedagógusok véleménye alap
ján hasznos és jó volt Pécsváradon ez a két 
nap, és bíznak a folytatásban.

Bognár Gyöngyvér

ségű fakonzerváló anyagot, a 
fennmaradó - így sem kevés 
- költséget pedig magánsze
mélyek vállalták. Némi szerve
zés (és egy esős idő miatt el
halasztott hétvége) után a 
családi-baráti közösség ra
gyogó napsütésben és ugyan
ilyen hangulatban egy októbe
ri szombaton átfestette a 
várkertben található szobro
kat.

Köszönet érte Deának és 
barátnőinek Ilinek, Gyöngyinek, 
Zsuzsának, Szabó Lászlónak és 
fiának, Lacinak, Balázs Balázs
nak és Mosonyi Tamásnak, an
nak a két szobrásznak, akik
nek ideje engedte, és eljött

segíteni; a „bázist” adó Beck Andrásnak és fe
leségének Kótsch Petrának,Józsa Mártonnak, aki 
nemcsak rengeteget dolgozott, de vállalta a 
Szentháromság téren álló szobor kezelését is, 
a Benkő családnak, Mucinak és Peterácz Piroska 
lányainak.

Mindazok, akik ezen a napon idejükből 
áldoztak, egy nagyszerű napot kaptak cse
rébe.

B. Gy.

Feked megújuló 
portái
Pécsváradiak „a sváb Hollókőn” 
Feked lakói szeretik falujukat - szűrhet
te le az a pécsváradi csoport, mely dr. Bíró 
Ferenc polgármesterrel, Benkő László, 
Gállos Orsolya, Gászné Bősz Bernadett, 
Kakas Sándor képviselőkkel és több 
pécsváradi érdeklődővel itt töltött egy 
szép őszi délutánt. November 3-án 
Tillmann Péter polgármester fogadta 
őket, és bemutatta, milyen körültekintő
en védik a falu értékeit, jellegzetes sváb 
portáit.

Először egy kovácsoltvas kerítés eladá
sát akadályozta meg a fekedi polgármes
ter - és a testület levédte a falu 30 (!) 
kovácsoltvas kapuját, kerítését. Helyi vé
delemben részesítették a legszebb épü
leteket. Majd több forrást (önerőt, a falu 
évi 6-7 millió forintját, pályázati pénzt és 
támogatást) egybevetve hozzáláttak a 
porták felújításához. Műemlékes szakem
bert, mesterségüket szerető építőket (a 
pécsváradi Architekt Bt-t) bevonva két 
tucat ház felújítását fejezik be az idén. 
Jövőre is hasonló léptékkel alakul Feked 
arculata. Úgy beszélik, ez lesz „a sváb 
Hollókő” - vagyis az a baranyai sváb falu, 
amely az elmúlt hetven év viszontagsá
gait meghazudtolva újraéleszti építésze
ti kultúráját. A „sváb Torockónak" is ne
vezhetnénk, mivel felidézi az ősi erdélyi 
szász városka hangulatát. Az épített örök
ség Fekeden meglehetősen egységes: az 
utcára merőleges, fésűs beépítés sajátos 
ritmust ad az utcaképnek. Nincs egyhan
gúság, mert az építtetők más-más díszí
tést, színezést alkalmaztak. A homlokza
ton ott az építtető, többször a házaspár 
neve, az építés ideje: a magasabbra fel
húzott házakat az 1920-1940-es évek 
között emelték, ezek mutatják a legna
gyobb szín- és díszítmény gazdagságot. 
Megvannak az első világháború előtti 
épületek is, egy ilyenben lesz a tájház. 
Egy-egy porta az esztergált oszlopos 
tornáccal, magas ajtókkal, ablakokkal a 
gazdasági épületekben (istálló, pajta, 
ólak, kukoricagóré) folytatódik - ezekre 
is sok a szép példa.

Üdítő volt látni a takaros falut, a há
zak körül szorgoskodó helybelieket, az 
iparosokat, és a pécsváradiakat szívélye
sen kalauzoló Tillmann Péter polgármes
tert. A kirándulást Gászné Bősz Bernadett 
javaslatára a Pécsváradi Várbaráti Kör 
szervezte. Mindenkinek ajánljuk: Feked 
- nemcsak honlapja szerint - a magyar- 
országi német építészet gyöngyszeme. 
Szép sétát, szép látnivalókat tartogat az 
odalátogatók számára.

G.O.
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A szeretet 
karácsonya

Uj ajándékbolt Pécsváradon

Adventi rendezvények a Közösségi 
Kerekasztal szervezésében - számos 
szervezet, közösség és a pécsváradiak 
közreműködésével

Mert kapni jó, de adni és együtt örül
ni, ünnepelni még jobb!

Célunk: az immár hagyományos, 
színvonalas karácsonyi koncertek, mű
sorok, ünnepségek sorát olyan rendez
vénysorozattal kiegészíteni, mely méltó 
a karácsonyvárás hangulatához, Jézus 
születésének ünnepéhez: szép élménye
ket nyújt a résztvevőknek, sokakat meg
mozgat, így erősíti a városhoz való tar
tozás érzését, és gondol azokra is, akik 
nehezebb körülmények között élik min
dennapjaikat.

Az adománygyűjtés részben a város 
adventi díszvilágításának bővítését, rész
ben családok, egyedülállók támogatását 
szolgálja, nem csak anyagi javakkal, s 
nem csupán karácsonykor.

Tervezett programok:
• 2008. november 30.: Egyedülálló idő

sek szeretetvendégsége a katolikus 
parókián

• 2008. december 6. délelőtt: Áldott 
Advent keretében mikuláscsomag- 
osztás meghívott gyermekek részé
re

• 2008. december 6. este: Mikulás-bál 
az adventi díszvilágítás bővítéséért 
(zene: Perfect). Belépődíj nincs, ön
kéntes adományokat tisztelettel vá
runk! A batyusbálra asztal a Tourin- 
form irodában foglalható. (Pécsvárad, 
Kossuth L. u. 31. Tel.: 72/466-487) 
Zene: Tóth Gábor és csapata. Höl
gyeknek ördögszarv, uraknak miku
lássapka viselése kötelező!

• 2008. december 14. II. Adventi vásár 
a Szentháromság téren - színes prog
rammal, kézműves- és jótékonysági 
vásárral, étellel-itallal. Ismét a város
kirakó egy darabjával hívunk minden 
családot a vásárba - figyeljék posta
ládájukat! A nap zárásaként ökume
nikus istentisztelettel köszönjük meg 
a részvételt.

Új, különleges ajándékbolttal lett gazdagabb 
városunk az elmúlt hónapban. A Vasút utcá
ban, a Stihl fűrészbolt bejáratánál akadhatunk 
arra a tanboltra, melyet a Baranya Megyei 
Önkormányzat helyi szakiskolájának diákjai 
„vehettek birtokukba".

Sokan talán nem is tudnak róla, hogy ebben 
az intézményben olyan speciális oktatással fog
lalkoznak, amely számos készségfejlesztő és 
egyben jól hasznosítható szakmát ad tanulói
nak: elsősorban faművesek, kézművesek, asz
talosok, porcelánfestők, virágkötők, és termé
szetesen boltosok kerülnek ki az iskolából.

Az újonnan nyílt tanüzlet egyik különle
gessége, hogy mindezeknek a tanulóknak a 
munkái is megtalálhatók a polcokon a többi 
ajándéktárgy között. A legfőbb cél így a sa
ját portékák árusítása, a befolyó összegből 
pedig újabb alapanyagokat tud vásárolni az 

intézmény a további kézmű
vesmunkákhoz.

A diákok mindeközben kita
nulják a szakmát - az árukészí
tők ugyanúgy, mint a fiatal el
adók, akik egyébként oktatói 
felügyelettel dolgoznak, és nem 
csak saját tanboltjukban, hiszen 
már régebb óta több helyen is 
megtalálhatók a pécsváradi üz
letek pultjai mögött.

A különböző szakmákat 
mindig a jelenlévő pedagógu
sok határozták meg - ki-ki sa
ját szakmája, tehetsége szerint 
bontakoztatott ki egy-egy fog
lalkozási ágat, így a fiatalok 
igen sokszínű palettából vá
laszthatnak. A legközelebbi 
terv egy vendéglátói szak be
vezetése lenne, saját helyiség

gel, vagy pedig helyi vállalkozóval együttmű
ködve.

Addig is, az intézmény oktatói és ifjú el
adói sok szeretettel várják a vásárlókat és ér
deklődőket egyaránt a hét három munkanap
ján, hétfőn, szerdán és pénteken, 8-tól 12 
óráig a Vasút utcai játék- és ajándékboltban!

A katolikus egyházközség hírei
November: Szent András hava. November 15- 
én a magyar származású Skóciai szent Margit 
tiszteletére emléktúra indul Pécsváradról a 
Réka-vár romjai között tavaly felállított em
lékkőhöz. Táv: 15 km. Indulás: a Kossuth tér
ről, 10 órakor.

Jeles ünnepeink ebben a hónapban:
- November 3. 10 órakor püspöki szentmi

se a Komlói Esperesi Kerület papjainak 
összejövetelén

- November 5. Szent Imre herceg ünnepe. 
Szentmise: reggel 7 órakor.

- November 19. Árpádházi szent Erzsébet 
ünnepe. Szentmise: reggel 7 órakor.

- November 23. Krisztus Királyvasárnapja.
Mayer Mihály megyéspüspök részesíti a bér
málás szentségében a felkészült fiatalokat. 
Ünnepi szentmise 16 órakor.

- November 25. Alexandriai Szent Katalin ün
nepe. Szentmise: reggel 7 órakor.

- November 30. Szent András apostol ünne
pe. Ádvent első vasárnapja. Ünnepi szent
mise 9 órakor.
Az ádvent Krisztus születésének ünnepé

re való felkészülés ideje. Ezen idő alatt min
den héten hétfőtől csütörtökig, reggel 6 óra
kor hajnali (rorate) szentmisét tartunk.

Antal Géza apátplébános

A Zengő Néptánccsoport felhívása
Várjuk táncosok jelentkezését egyesületünkbe.

- 5 éves kortól 9 éves korig alsó tagozatos,
- 10 éves kortól 13 éves korig felső tagozatos,
- 14 éves kortól felnőtt csoportunkba.

A próbák során sárközi, mezőfoldi, szatmári, rábaközi, erdélyi táncokkal 
ismerkedünk meg. Érdeklődni a 20/269-47-22-es telefonszámon lehet. 

Jelentkezéseket az egész Zengö-vidékről szeretettel várunk.
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HÍREK, INFORMÁCIÓK
LAPZARTA
Felhívjuk minden kedves tudósí
tónk figyelmét, hogy az újságban 
megjelenésre szánt cikkek bekül
dési határideje minden hónap 25-e. 
A decemberi Hírmondóhoz no
vember 25-ig várjuk a híreket, be
számolókat, programelőzete
seket. Közreműködésüket ezúton 
is köszönjük!

KÖNYVBEMUTATÓ
A Felvidékiek Klubja sok szeretet
tel vár mindenkit dr. Pukkai László 
történész könyvbemutatójára no
vember 27-én, 17 órakor a műve
lődési központba. A szerző a Felvi
dékről érkezik hozzánk, könyvében 
Galánta történetét mutatja be az 
érdeklődők előtt. Az író-olvasó ta
lálkozóra különösen várjuk azokat 
a pécsváradiakat, akiknek rokoni 
szálaik Galántához kötődnek.

A SZERETET
KARÁCSONYA
A Közösségi Kerekasztal jótékony- 
sági gyűjtést szervez.

Kérjük, hogy a megunt, feles
legessé vált, de jó állapotú játéko

kat, mesekönyveket hozzák el a gyer
mekorvosi rendelőbe (Pécsvárad, 
Dózsa Gy. u.) rendelési idő alatt. 
Az összegyűlt adományokat a //. 
adventi vásárban értékesítjük 2008. 
december 14-én a Szentháromság 
téren.

A bevételből a rászorulók ka
rácsonyát tesszük szebbé.

Mert kapni jó, de adni és együtt 
örülni, ünnepelni még jobb!

IDŐSEK NAPJA
A Magyar Vöröskereszt Pécsváradi 
Szervezete és Pécsvárad Város 
Önkormányzata szeretettel vár 
minden 65. év feletti pécsváradi la
kost idősek napi ünnepségére no
vember 16-án 15 órakor a műve
lődési házba. Köszöntőt mond: 
Kárpáti Árpád.

VÉRADÁS
„Aki vért ad, életet ment." Decem
ber 4-én, csütörtökön 9-13 óráig, 
a Vöröskereszt szervezésében 
önkéntes véradónap lesz a műve
lődési házban.

Kérjük, hogy TAJ-kártyáját fel
tétlenül hozza magával!

GAZSZÜNET
Az E.ON tájékoztatja a tisztelt la
kosságot, hogy 2008. december 9- 
én 8-18-ig munkavégzés miatt 
gázszünet várható Pécsvárad, 
Fazekasboda, Nagypall, Lovász- 
hetény és Zengővárkony települé
seken.

SAJTÓSZEMLE
- „Helytörténet, krónikaírás Pécs

váradon” címmel jelent meg a 
„Közigazgatási Reform” című 
lapban írás dr. Kófiás Mihály, 
nyugalmazott jegyző, krónika
író tollából

- A „Hetedhéthatár” októberi 
száma - Lenkey István tollából - 
terjedelmes cikket közölt a 
2008-as, Pécsváradon megszer
vezett FA 7 Nemzetközi Szob
rász Alkotótáborról.

(A cikkek megtekinthetők a 
www.pecsvarad.hu weboldalon is.)

A.A. GYŰLÉS
Minden szombaton: 17.30-18.30- 
ig. Pécsvárad, Dózsa Gy. u. 13.

Hónapok első szombatján 
nyitottak, családtagokat, érdek
lődőket is szeretettel várunk, 
akik tehetetlenek az alkohollal 
szemben. Érdeklődni a 20/364- 
9384 telefon lehet.

Rendőrségi hírek
A Leányvásáron egy mikro
busz tört össze két álló autót, 
majd elmenekült a helyszín
ről vasárnap este. A szemta
núk segítettek a rendőrök
nek, és a 44 éves pécsi férfi 
még az este folyamán megta
lálásra került. Feltehetően it
tas volt, de kiderült, hogy 
hasonló cselekmény miatt kö
rözés van ellene, így vérvételt 
követően a börtönbe lett 
szállítva.

• • •
Ismeretlen tettesek több mint 
ezer liter gázolajat tulaj
donítottak el egy, a Muskátli 
Csárdánál parkoló tehergép
kocsiból, miközben a gépkocsi- 
vezetők a fülkében aludtak.

• • •
Októberben több kiránduló 
személygépkocsiját feltörték a 
fodorgyepüi bejárónál, vala
mint a Lőtér felett. Mindenki
nek felhívnánk a figyelmét, 
hogy a parkoló gépkocsikban 
ne hagyjanak értéket, főleg 
szem előtt, ahol jól látható. 
Továbbá ha lehet, inkább a biz
tonságosabb városi parkolók
ban hagyják személygépkocsi
jukat. Amennyiben valaki 
hasonló cselekményt észlelne, 
kérnénk, értesítse a rendőrjár
őrt.

Coop törzsvásárlói 
kártya
Örömmel tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot és vásárlóinkat, hogy
a Pétsvárad Coop Kft. hamarosan csatlakozik az országos méretekben 

elinduló első COOP Pontgyűjtő Törzsvásárlói rendszerhez.

A COOP törzsvásárlói kártyához való csatlakozás teljesen ingyenes.
A COOP CLUB törzsvásárlójaként Ön kedvezményes vásárlásokra jogosító 

kuponokat kaphat, és a COOP CLUB kártyáján névre szólóan, 
sőt családtagjaival közösen is gyűjtheti a pontokat.
Valamennyi vásárlása után kap pontokat. Ezáltal a rendszeresen és gyakran 
nálunk vásárlók kedvezményhez jutnak.
Pontjait gyííjtheti és beválthatja a COOP CLUB emblémával ellátott üzletekben.

A COOP CLUB Kártya
■ ingyenes
■ mágnescsíkkal ellátott
■ alkalmas pontgyűjtésre és beváltásra
■ akciók igénybevételére
Hogyan válhat Ön is kártyabirtokossá?

Töltse ki a COOP boltokban elérhető szórólap végén található regisztrációs lapot, 
és dobja be a boltban elhelyezett gyú'jtődobozba. A regisztrációs lap kitöltésében 
munkatársaink segítenek. Interneten is csatlakozhat: www.coopklub.hu!
Az elkészült COOP Törzsvásárlói Kártyáját postai úton küldjük el Önnek.

A törzsvásárlói rendszer várhatóan november végén, december elején fog elindulni. 
Hamarosan valamennyi boltunkban az összes pénztárnál fizethet bankkártyával is. 
Bővebb információt a boltjainkban elérhető COOP Club kártyaigénylő 
lapon talál.

Pécsvárad COOP Kft.

Skóciai Szent Margit-emléktúra
Mindenkinek, akit régmúlt törté
nelmünk érdekel! Elhívás a hagyo
mányos Skóciai Szt. Margit-em- 
léktúrára 2008. november 15-én, 
szombaton.

Útvonal: az elmúlt évben kije
lölt Szt. Margit-út; Pécsvárad- 
Büdöskút-AntalképDóri út-Szép 
llonka-kilátó-Vadászlak-Réka- 
vár-Stein malom-Mecseknádasd. 
Túratáv: 15 km, szintemelkedés: 
400 m. Találkozó: Pécsváradon, a 
Kossuth téren, 10 órakor. Túrave
zető: dr. Novotny Iván.

A Réka-várban rövid ismertetés 
Szt. Margit életéről, történelmi je
lentőségéről, mának szóló üzene
téről (kb. 13 órakor). Mindenkit 
kérünk, hozzon magával egy szál 
virágot, amit otthagyhatunk a ta
valy megszentelt emlékkőnél 
Szent Margit iránti tiszteletünk ki
fejezéseként!

A találkozóhely megközelítése: 
menetrend szerinti autóbusz indul 
Pécsről: 9.00-kor (8-as kocsiállás, 
Bonyhád felé), Bonyhádról. 9.15- 
kor.

Hazatérés: Mecseknádasdról au
tóbusszal: Pécs felé: 14.26; 16.40; 
17.55-kor. Bonyhád felé: 14.58; 
15.30; 16.20-kor. Figyelem: a felso
rolt járatok az óbányai elágazásnál 
(árpád-kori templom) menetrend 
szerint nem állnak meg.

Mindenkit szeretettel vár a Ba
ranya Megyei Természetbarát Szö
vetség, a Pécsi Túrakerékpáros és 
Környezetvédő Klub, a Pécsváradi 
Várbaráti Kör és a Skóciai Szent 
Margit Hagyományőrző Egyesület 
Mecseknádasd.

Bővebb felvilágosítás: a 72/466- 
326 vagy a 20/336-2237 telefon- 
számon (dr. Novotny Iván) a 72/ 
465-123 telefonszámon (Művelő
dési Ház, Pécsvárad).

http://www.pecsvarad.hu
http://www.coopklub.hu
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PROGRAMELŐZETES
• November 10-24.: Bibliakiállítás
• November 14. (péntek): 18.00 A Spartacus 

Sportkör sportkiállítása a labdarúgó-szak
osztály 80 éves jubileuma alkalmából

• November 15. (szombat): Skóciai Szent 
Margit-emléktúra

• November 16. (vasárnap): 15.00 Idősek 
napja

• November 19. (szerda): 11.00 Micimackó 
című színházi előadás gyerekeknek (Belé
pő: 500 Ft/fö)

• November 22. (szombat): A Pécsváradi If
júsági Fúvószenekar évzáró koncertje

• November 23. (vasárnap): Bérmálkozás 
(helyszín: katolikus templom)

• November 27. (csütörtök): dr Pukkai László 
könyvbemutatója a Felvidékiek Klubja szer
vezésében

• November 29. (szombat): Áldott advent a 
Németklub szervezésében

• November 30. (vasárnap): Bibliaelőadás 
(Beck Zsófia: Gyógynövények a Bibliában); 
Egyedülálló idősek szeretetvendégsége a 
Közösségi Kerekasztal szervezésében 
(helyszín: katolikus parókia)

• December 4. (csütörtök): 9.00-13.00 Ön
kéntes véradónap

• December 6. (szombat): Áldott advent a 
Nyugdíjasklubbal; kiállítás Benkedné Beke 
Piroska tú'zzomíínc munkáiból; Mikulás
csomag osztás meghívott gyerekek részé
re (délelőtt) és Mikulás-bál (este) a Közös
ségi Kerekasztal szervezésében (zene: 
Perfect)

• December 7. (vasárnap): 11.00 A reformá
tus gyülekezet istentisztelete (helyszín: re
formátus parókia)

• December 13. (szombat): Áldott ádvent a 
Mozgássérültek Klubja szervezésében

• December 14. (vasárnap): Ádventi vásár a

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 ÁMK 

Fülep Lajos Művelődési Központ 

7720 Pécsvárad, Kossuth L. u. 3. Tel./fax: 72/465-123 
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Tördelés, nyomdai előkészítés: 

typiART Médiaműhely Pécs • www.typiart.hu 

Nyomdai munkálatok:
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Tel.: 72/515-920, fax: 72/515-922 
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Közösségi Kerekasztal szervezésében 
(helyszín: Szentháromság tér)

• December 17. (szerda): 17.00 A Pécsváradi 
Alapfokú Művészeti Zeneiskola karácsonyi 
hangversenye

• December 20. (szombat): Áldott advent az 
általános iskolával (karácsonyi vásár az 
uszodafolyosón)

• December 21. (vasárnap): 15.00 Német 
Klub karácsonya

A külön helyszínnel fel nem tüntetett progra
mok helye a Művelődési Központ.

MOZGÁSKORLÁTOZOTTAK
EGYESÜLETE
Fogadónapok: november 4. (14-15), novem
ber 20. (9-12), december 2. (14-15) Klubnap
ok: november 4. (15 órától), december 2. (15 
órától)

BABA ANGOL
November 13., 20., 27., 4., 11., 10 órától (mű
velődési központ) és 17 órától (Iskola u. 2.)

SPORT
LABDARÚGÁS
NB III.
Októpber 5.

Pécsvárad-Szekszárd 0-4 (0-1). Pécsvá
rad: Fodor - Horváth (Vörös), Krausz, 
Botos, Egerszegi - Miklós, Halászi 
(Schmid), Lutz A., Dénes - Tóth A., Veit. 
Edző: Lutz Jakab.

Októpber 11.
Nagybajom-Pécsvárad 4—1. Pécsvárad:
Fodor - Horváth, Krausz, Botos, Eger
szegi (Matkó) - Miklós, Lutz, Halászi 
(Veit), Dénes (Imhof) - Tóth A., Schmid. 
Edző: Lutz Jakab. G.: Dénes.

Októpber 19.
Pécsvárad-Szentlőrinc 0-1 (0-0).
Pécsvárad: Tasselmájer - Horváth
(Matkó), Krausz, Botos, Egerszegi -
Miklós, Lutz A., Imhof (Veit), Schmid -
Tóth A., Dénes (Halászi). Edző Lutz Ja
kab.

Októpber 23.
Dombóvár-Pécsvárad 3-1 (1-0). Pécsvá
rad: Tasselmájer - Horváth (Matkó), 
Krausz, Székely (Veit), Egerszegi - Mik
lós, Halászi, Imhof (Veit), Schmid - Tóth 
A., Dénes. Edző Lutz Jakab.

Mivel az együttes sorozatban öt ve
reséget szenvedett és a tabellán a tizen
negyedik helyre csúszott vissza, ezért a 
vezetőség úgy döntött, hogy leváltja Lutz 
Jakab edzőt. A hátralevő három őszi for-

PVTV-ADÁSOK
• November 13. (csütörtök) 19 óra: A PVTV 

összefoglaló műsora (ism.: november 14., 
19 óra).

• November 24. (hétfő) 16 óra: élő közvetí
tés az önkormányzati ülésről (ism.: novem
ber 29., 19 óra).

• November 27. (csütörtök) 19 óra: A PVTV 
összefoglaló műsora (november 28., 19 
óra)

Sportmérkőzések
LABDARÚGÁS
• November 8. (szombat): 10.00 Pécsvárad- 

NTE 1866 U19; 12.00 Pécsvárad-NTE 1866 
U16

• November 16. (vasárnap): 13.00 NB III. 
Pécsvárad-Komló

• November 22. (szombat): 10.00 Pécsvárad- 
Marcali U19; 12.00 Pécsvárad-Marcali U16

KÉZILABDA
• November 22. (szombat): 16.00 Pécsvárad- 

Beremend
SAKK
• November 30. (vasárnap):8.00 Pécsvárad- 

Komló

dulóra a sok pécsváradi számára ismert 
Soós Attila ült le a kispadra.

Serdülő: Pécsvárad-Bogád 9-0. Az ifi je
lenleg tizennégy csapatból a tizenharma
dik, a serdülő pedig a tizenkettedik.

MEGYE II.
Októpber 5.: Márok-Pécsvárad II. 1-2 
Októpber 11.: Pécsvárad Il.-Görcsöny-

doboka 3-1
Októpber 18.: Babarc-Pécsvárad 6-1 
Októpber 25.: Pécsvárad-Geresdlak 3-2

A Pécsvárad II. együttese a tizennégy 
csapat közül a hetedik helyen áll.

IFJÚSÁGI, SERDÜLŐ
Októpber 4.: Ifi: Szekszárd-Pécsvárad

12-1, serdülő: Szekszárd-Pécsvárad
7-0

Októpber 11.: Ifi: Pécsvárad-Nagybajom
1-1, serdülő: Pécsvárad-Nagybajom
1-0

Októpber 18.: Ifi: Szentlőrinc-Pécsvárad
6-2, serdülő: Szentlőrinc-Pécsvárad
5-0

Októpber 25.: Ifi: Pécsvárad-Bogád 3-2

KÉZILABDA
Októpber 26.: Szentlőrinc-Pécsvárad 27-
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