
Karácsonyi
várakozásban
Megkezdődött az adventi időszak. Aki a hagyományok jegyében szeretné eltölteni a kará
csonyi várakozás heteit, annak bőven van miből válogatnia városunk programjai közül, hi
szen nem csak a karácsonyi rendezvénykínálat gazdag, hanem az ünnepet megelőző hetek 
során is alkalom adódik a karácsonyra való felkészülésre.

Az Áldott Advent egyik nyitóprogramja a Német Nemzetiségi Babakiállítás (Fotó: Baumann Mihály)

A Művelődési Központ már több éve ad he
lyet az Áldott Advent elnevezésű programso
rozatnak, melynek keretén belül a helyi kö
zösségek, klubok kapnak lehetőséget egy-egy 
közös ünnepváró összejövetelre, így minden 
adventvasárnapot megelőző szombaton más
más házigazda próbálja becsalogatni az érdek
lődőket a Művelődési Házba.

A közös várakozás november 30-án kez
dődött a Német Klub szervezésében. Ezen a 
napon meggyúltak az első gyertyák, felállításra 
került a betlehemi jászol, és megnyílt a Német 
Nemzetiségi Babakiállítás is, melyet a ház eme
leti termében lehet megtekinteni december 
20-ig. A programok a mikulás napján folyta
tódtak a Nyugdíjasklub szervezésében, a má
sodik adventi vasárnapot megelőző szomba
ton. December 13-án a Mozgáskorlátozottak 
Egyesülete tölti meg a kultúrház előterét, az

Áldott Advent záróprogramját pedig a helyi ál
talános iskolások hagyományos karácsonyi 
vására adja az uszodafolyosón december 20- 
án. A mindenki számára szabadon látogatha
tó programok egyik célja, hogy ne csak a kö
zösségek tagjai, hanem bármilyen érdeklődő 
meglátogathassa őket, és részesüljön az ün
nepi hangulatban.

A Pécsváradi Közösségi Kerekasztal idén má
sodszor vállalkozik egy átfogó programsoro
zat lebonyolítására, melynek keretében egy-

Ezúton kívánunk békés, boldog karácsonyt, kellemes 
ünnepeket és sikerekben gazdag újévet minden kedves 
olvasónk számára!

A szerkesztőség

egy alkalommal más-más generációt szólít 
meg és kíván bevonni a karácsonyi hangulat
ba. A szervezők idén is gondoltak azokra, akik 
egyedül ünnepelnének, vagy akikhez talán 
nem kopogtat be a mikulás, így az egyedülál
ló időseket szeretetvendégséggel, a rászoru
ló gyerekeket mikuláscsomag-osztással lepték 
meg. A szervezet rendezvénysorozata méltó 
kiegészítője a helyi közösségek, klubok már 
hagyományossá vált karácsonyi rendezvénye
inek, hiszen fontos célja a különböző generá
ciók közti élénk kapcsolat létrehozása, és a 
helyi közösségek közötti összefogás megerő
sítése. A december 14-ei //. Adventi Jótékonysá
gi Vásár, és az azt kísérő programok is ebben 
a szellemben kerülnek megrendezésre. (A rész
letes programot lásd: all. oldalon) Itt nyílik al
kalom a - már tavaly is megrendezett - közös 
városkirakón való részvételre, melynek során 
minden család saját darabjával járulhat hozzá 
a teljes városképhez. Reméljük, a kép évről 
évre nagyobb lesz.

Nem felejtkezhetünk meg arról sem, hogy 
2008 a Biblia éve volt. Városunkban a Szent
írást bemutató és népszerűsítő vándorkiállí
tás, valamint a Bibliához kapcsolódó előadás- 
sorozat is ennek a jegyében zajlott. (Erről 
bővebben a 3. oldalon olvashat). A pécsváradi 
egyházközösségek karácsonyi ünnepkörhöz 
kapcsolódó eseményeiről és időpontjairól is 
részletes tájékoztatást adunk (3. oldal).

Számtalan forrásból tájékozódhatunk az 
adventi időszakhoz kapcsolódó szokásokból, 
ám talán kevesen tudnak arról, hogy az ad
venti koszorú hagyománya egy hamburgi gyer
mekotthon alapítójától, Johann Heinrich 
Wichern református lelkésztől ered, aki az 
otthon gyermekei számára gyújtott meg min
dig egy-egy gyertyát a karácsonyt megelőző 
istentiszteletek alkalmával, egy fából készült 
hatalmas csilláron. így a gyerekek napról nap
ra nagyobb izgalommal várták a Jézuskát - 
talán jobban, mint azoknak a családoknak a 
gyermekei, ahol bőséges ajándékokkal a fa 
alatt várta őket a szenteste.

A karácsonyi ünnepek idején, kérjük, gondol
janak a rászorulókra, az egyedülélőkre, az idő
sekre. December hónapban Pécsváradon is számos 
lehetőség nyílik az adakozásra, a segítségnyúj
tásra.
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AZ ÖNKORMÁNYZAT HÍREI
Költségvetés
Pécsvárad idei költségvetését, valamint a jövő 
évi költségvetési koncepciót tárgyalta a kép
viselő-testület a november 24-én megtartott 
önkormányzati ülésen. Fullér Péter, a Pénzügyi 
Csoport vezetője ismertette a háromnegyed
éves költségvetést, amely egyelőre 44 millió 
forintos deficitet mutat. Elmondta, az önkor
mányzat felélte előző évi tartalékait, idén már 
nem szorul hitelre, a jövő évtől azonban 78 
millió forintos hitelfelvétel válik szükségessé. 
A város anyagi helyzetét jelentősen befolyá
solja az is, hogy az országos költségvetés
módosítás miatt csökkentek az állami norma
tívák, ám esetünkben a társulási működés 
miatt nőtt a közalkalmazottak létszáma.

A továbbiakban hosszas érvelések során 
több javaslat is született a költségvetés raci
onalizálására, ezek nagyrészét a pénzügyi bi
zottság által előzetesen elkészített tervezet 
is tartalmazta. A bevételnövelő intézkedé
seket illetően szóba került a tartozásoknak 
egy végrehajtó céggel való behajtása 
(az adóból származó kintlevőségek kö
rülbelül 30 millió forintot tesznek ki), 
a helyiadó esetleges megnövelése, és 
a személyszállítási díj bevezetése. A ki
adások visszaszorításának érdekében 
elhangzott, hogy az önkormányzat 
elsődleges feladata egy prioritási sor
rend megállapítása, melynek segítsé
gével kiszűrhetőek azok a területek, 
amelyeken kisebb-nagyobb pénzössze
geket meg lehetne spórolni anélkül, 
hogy komolyabb következményekkel 
járna ez az elvonás.

A költségvetési tervezettel kapcso
latban több képviselő is javasolta, hogy
a várhatóan még egy ideig bizonytalan pénz
ügyi tényezők ellenére is dolgozzák át 
mégegyszer a koncepciót, és a többi bizott
ságot is vonják be ebbe a munkába. A közel
jövő tervei között szerepel az is, hogy az in
tézmények működési költségeit tisztázzák a 
megfelelő költségvetési terv elkészítése érde
kében. Dr. Bíró Ferenc elmondta, természete
sen előfordulhat az, hogy az általuk feltétele
zett hiány több lesz, de egy költségvetési 
tervezet esetében egyelőre csak kalkulálni tud 
a bizottság. További bizonytalan tényezőként 
emelte még ki az állami támogatások össze
gét, hiszen a közigazgatási szervek finanszí
rozásával kapcsolatban már most szigorításo
kat vezettek be, és ezen a téren a következő 
években sem várhatunk javulást. A jelenlegi 
költségvetési tervezetet a képviselő-testület 
6 igen, 3 tartózkodó illetve nemleges szava
zattal elfogadta, a Pénzügyi Bizottság a kon
cepciót a közeljövőben újra átdolgozza.

Sporttámogatások
Már az októberi ülésen napirendre került az 
az előterjesztés, melyben kiegészítő finanszí

rozást igényelt a Spartacus Sportkör. A sport
kör teljes költségvetése 17 millió forint, az 
önkormányzat ehhez 11 millió forinttal járult 
hozzá, illetve 1 millió forint kölcsönt biztosí
tott az egyesület részére. SpannenbergerJános, 
a sportkör elnöke már az előző ülésen meg
fogalmazta, hogy újabb kölcsönre van szük
ségük ahhoz, hogy befejezhessék az idei évet. 
Az önkormányzat ezt a kérdést utóbb elna
polta, így a kölcsön megadását ez alkalom
mal újra kellett tárgyalnia.

Az eltelt időszakban 116 000 forint szpon
zori támogatás érkezett a kasszába. Mivel az 
egyesület -1,7 millió forintos idei hiányának 
részét képezi a kölcsönzött 1 millió forint 
is, a testület két változatban szavazott a tá
mogatásról - az 1,7 millió forintos támoga
tást a képviselő-testület elutasította, ellen
ben áthidaló megoldásként megszavazott 
egy 700 000 forintos támogatást, és meg
hosszabbította a kölcsön lejárásának határ
idejét februárra.

Fejlesztések
• Dr. Bíró Ferenc informálta a testületet és az 

érdeklődőket a termálkúttal kapcsolatos fej
leményekről. Hangsúlyozta, hogy még csak 
egy tervezett beruházásról van szó, mely
hez egyelőre az adminisztrációs feladato
kat végezték el. Korábban készültek már elő
tanulmányok, de megfelelő mélységi 
fúrások még nem történtek. A próbafúrás
ok mellett a távfűtő-rendszer és a visszasaj
toló kút tervei is elkészülnek a közeljövő
ben, így várhatóan lehetőségünk lesz beadni 
azt az alternatív erőforrásokkal kapcsolatos, 
50%-os önrészű EU-s pályázatot, amely je
lentős spórolást tenne lehetővé az intéz
ményrendszer távfűtésének költségeiben.

• Befejeződtek a TEÚT-pályázat munkálatai. 
A Kossuth tér rendezése azonban még nem 
ért véget teljesen, ugyanis önerőből még 
tovább folytatódik a munka, hogy teljes 
mértékben megfeleljen az igényeknek az 
új környezet.

• Megkezdte a munkálatokat a Közútkezelő 
Kht. az Erzsébeti úton. Egyelőre egy szak

szerű foltozást hajtanak végre a szakem
berek, ez várhatóan egy hónapon belül ké
szül el, a téli időszakot követően pedig az 
egész útfelület új burkolatot kaphat.

• Megkezdődött a ravatalozó rekonstrukci
ója. A legideálisabb megoldás az épület tel
jes ledózerolása és újraépítése lenne, ez 
azonban 15 millió forintba kerülne, egy bő
vítéssel egybekötött teljes rekonstrukció 
pedig 6 millió forintba. Az önkormányzat 
ezért úgy döntött, hogy nem vesz igénybe 
komplett felújítást, hanem részmunkákkal, 
részben önerőből lát neki a felújításnak, 
így várhatóan 2 millió forintos beruházás
sal megoldható a rendbetétel.

Egyéb hírek
ÁTADTÁK AZ ÚJ CBA BEVÁSÁRLÓKÖZPONTOT 
a 6-os út közelében. A hivatalos megnyitón 
részt vett dr. Fenyvesi János jegyző, és dr. Bíró 
Ferenc polgármester is, aki a testületi ülésen 
megjegyezte, bízik abban, hogy az áruház hoz

zájárul az egészséges versenyhelyzet 
megteremtésében a hasonló profilú he
lyi vállalkozások között.

ELBÍRTÁLTA AZ IDEI BURSA HUNGAR1CA 
ösztöndíjpályázatra beérkezett jelent
kezéseket az oktatási, ifjúsági és sport- 
bizottság, valamint a szociális bizott
ság. Változás lépett fel azonban az 
eredményhirdetéssel kapcsolatban, 
ugyanis a nyertes pályázatok idén nem 
kerülhetnek nyilvánosságra, mert ez a 
törvény értelmében mostantól szemé
lyiségi jogokba ütközne. A támogatás
ban részesülő tanulókat (ez alkalom
mal 10 főt) levélben értesíti ezentúl a

jegyző a sikeres pályázatról - nyilatkozta Tóth 
Györgyi, az Oktatási, Ifjúsági és Sportbizott
ság elnöke.

LETELT A PÉCSVÁRADI VÁROSI TELEVÍZIÓ 
három próbaadása az önkormányzati ülé
sekről. A közvetítés költségei nem terhelik 
meg különösebben az önkormányzat 
kasszáját: egy adás összesen 60 000 forint
ba kerül, és ugyan a közeljövőben szükség 
lenne esetleg a hangtechnika fejlesztésére, 
amely 4-500 000 forintos összeget jelente
ne, Füri Ferenc, a PVTV főszerkesztője el
mondta, ezt a költséget nem kell feltétle
nül az önkormányzatnak felvállalnia, sőt, 
egyben a Művelődési Központ is használhat
ná az új eszközöket.

A további közvetítésekkel kapcsolatban az 
önkormányzat nem döntött, hiszen amellett, 
hogy egyrészt a lakossági visszajelzések nagy
részt pozitívak, és a képviselő-testület is több
ségében támogatja a folytatást, az önkormány
zat a jövő évi költségvetési problémák miatt 
még mérlegelni kívánja az élő adások folyta
tásának engedélyezését.
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zénk, hogy segítsen felfedezni az élet lénye
gét, Isten mondanivalóját számunkra. Remé
lem, hogy a Biblia éve végével nem fejeződik 
be Pécsváradon a Bibliához kapcsolható 
együttlétek sora. Kívánom magunknak, hogy 
keressünk és találjunk alkalmakat, amikor töl- 
tekezhetünk szellemileg, lelkileg, hiszen ki
meríthetetlen az a Forrás, amely mindannyi
unk létét biztosítja!

Biblia
vándorkiállítás
A Biblia évéhez kapcsolódóan városunkba ér
kezett november 10-én az a vándorkiállítás, 
mely bemutatta a Szentíráshoz kapcsolódó 
ismereteket a bibliai helyszínektől kezdve a 
prófétákon át a magyar fordításokig.

A BIBLIA ÉVE
Előadássorozat a Biblia éve 
jegyében
A történelmi egyházak vezetői a 2008. évet a 
Biblia évének nevezték el. Az országos rendez
vények mellett helyi kezdeményezések is 
történtek szép számmal. Maratoni Bibliaolva
sástól a gyermekrendezvényeken át a kiállítá
sokig sokféle lehetőség volt arra, hogy kicsit 
jobban megismerjük a Szentírást, elmélyed
jünk Isten szavának a mai kor emberéhez szóló 
mondanivalójában.

Pécsváradon januárban az ökumenikus 
imahét alkalmával kezdődött az közös elmél
kedés. Februárban dr. Andrásfalvy Bertalan sze
mélye a vártnál több érdeklődőt vonzott a 
Művelődési Házba. A Biblia közösségépítő sze
repe felkeltette sokak érdeklődését, így szin
te kicsinek bizonyult a klubterem. Márciusi 
témául a zene és a Szentírás 
kapcsolata szolgált. Dobos Lász
ló hitoktató, teológiai tanár tar
tott zenei aláfestéssel tarkított 
előadást „Dalt zeng az ajkam,
Uram, Teneked!" címmel.Április
ban, a város napján a várkert
ben került sor Antal Géza apát 
úr Biblia a történelemben, törté
nelem a Bibliában című előadá
sára. Májusban a gyerekek szá
mára meghirdetett majálison 
bibliai kérdéseket felvető tesz
teket lehetett kitölteni, a kicsik színezők, 
rejtvények segítségével ismerkedhettek a 
bibliai témákkal. A nyári szünet után szeptem
berben folytatódott az elmélkedés-sorozat. Dr. 
Kovács László és felesége, hétgyermekes szü
lők A Biblia családképe témában tettek tanú
ságtételt Istenről, a Gondoskodó Szeretet- 
ről. Folytatásképpen októberi előadónak 
sikerült megnyerni dr. Szarka Miklós pro
fesszort, református lelkészt, hogy vetítse a 
hallgatóság elé az előző témát immár a lel
kész szemével nézve. Végezetül advent első 
vasárnapján Józsa-Beck Zsófia A Biblia növénye
iről tartott érdekes beszámolót.

Úgy hiszem, akik részt vettek a Biblia éve 
előadássorozaton, egy-egy téma becsalogat
ta őket vasárnap délutánonként a Művelődé
si Házba, nem bánták meg az erre szánt időt. 
Igyekeztünk olyan összefüggésekben láttatni 
a Szentírást, amely a jelen kor emberéhez 
közel áll, ami foglalkoztatja a mindennapok
ban. Reméljük, hogy sikerült hiteles embere
ket megismerni, akik segítettek bennünket Is
ten szavának megértésében.

Minden művészeti ágat áthat a Biblia, iga
zán csak akkor érthetjük meg a legtöbb mű 
mondanivalóját, ha van teológiai ismeretünk. 
Biztosan találhatnánk még olyan témákat, 
amelyek forrása az örök Igazság. Hiszem, 
hogy van olyan hiteles ember - művész, or
vos, pedagógus vagy más - aki eljönne kö

A kiállítási anyag a Bibliatársulat jóvoltából 
járja az országot, két-két hetet töltve egy-egy 
településen. A színes tablók közelebb viszik 
a látogatókat a Biblia világához, magyaráza
tokkal, érdekes képanyaggal fűszerezve.

A tárlatot Szabó Lászlóné tiszteletes asszony 
és Antal Géza címzetes apát úr nyitották meg 
a vendégek előtt. Az eseményt Kempf Jolanda 
és Réder Zsófia bibliai témájú versekkel, Schnell 
Bettina és Becker Noémi a zene hangjaival tet
ték színesebbé.

Helyi sajátossága is volt a pécsváradi ál
lomásnak: néhányan saját gyűjteményüket 
osztották meg az idelátogatókkal. A tárlók
ban megtekinthettük a Bibliát az erdeti hé
ber, illetve görög nyelven, látható volt az 
1590-ben kiadott vizsolyi Biblia hasonmás
kiadása, a Biblia évére a Szent Jeromos Tár
saság által kiadott veretes modern nyelvű 
bibliafordítás. Ezek mellett megcsodálhat
tunk jónéhány kézzel festett, gazdagon dí
szített kódex-, Szentírás- és imádságoskönyv- 
másolatot is. Köszönet érte a felajánlóknak: 
Szabó Lászlónénak, Antal Gézának, Szokodi Ist
vánnak.

A kiállítás november 23-ig volt látható a 
Művelődési Házban, remélhetőleg sokan meg
tekintették a pécsváradiak közül!

Réderné 
Hegedűs Andrea

EGYHÁZI HÍREK
A református egyház 
hírei
Testvér-gyülekezeti kapcsolat alakult ki 
a budapesti Kálvin téri református gyü
lekezet és a pécsváradi reformátusok 
között. Ennek első állomásaként au
gusztus 26-án a pécsváradi presbitéri
um nyolc tagja Balatonszemesen talál
kozott a Kálvin tériek képviselőivel. 
Tájékoztatták egymást az egyházukról, 
megbeszélték az együttműködés, kap
csolattartás módját, lehetőségeit. A má
sodik találkozóra 25 fő érkezett Buda
pestről Pécsváradra Páll László és 
felesége, Kajtár Ágnes lelkészházaspár 
vezetésével november 26-án. A temp
lomban Páll László tiszteletes úr tartot
ta az istentiszteletet. Ezután a pécs
váradi reformátusság kialakulásáról, az 
évszázadok alatti helyzetéről, harcairól, 
a templom építésének idejéről, körül
ményeiről, a mai helyzetről hallhatott 
előadást a gyülekezet. A vendégek nem 
jöttek üres kézzel: 100 000 forint ado
mányt hoztak az orgona tervezett res
taurálására.

A következő hetek programjai (hely
szín: a gyülekezeti terem):
December 7.: 11.00 A zeneiskolások ka

rácsonyi műsora
December 14.: 11.00 A női kamarakó

rus ünnepi hangversenye
December 21.: 14.30 Karácsonyi ünnep

ség a gyerekeknek, szeretetvendégség
December 24.: 16.00 Szentestei isten- 

tisztelet
December 26.: 11.00 Istentisztelet, úr

vacsoraosztás
December 28.: 11.00 Istentisztelet 
December 31.: 17.00 Óévzáró istentisz

telet
Január 1.: 11.00 Újévi istentisztelet

Kis Bocz Jánosné

A katolikus egyház hírei
Advent hétköznapjain hétfőtől csütör
tökig hajnali szentmisék lesznek 6 óra
kor (rorate).

A karácsonyi ünnepkörben a követ
kező időpontokban ünnepelünk: 
December 24.: 00.00 Éjféli szentmise 

December 25.: 9.00 Ünnepi szentmise 

December 26.: 9.00 Ünnepi szentmise 

December 31.:
17:00 Év végi hálaadás
23.30-0.30 Szentségimádás

Január 1.: 9.00 Ünnepi szentmise
Antal Géza 

apátplébános
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A Kodolányi János 
ÁMK hírei

Az alsó tagozat hírei
• Még alig érkeztünk vissza az őszi szünet

ről, a harmadik és negyedik osztályosaink 
közül máris sokan megmérettethették 
magukat a felső tagozat által szervezett 
matematikaversenyen. Helyezések a har
madik évfolyamon: 1. Poller Péter (3.b), 2. 
Szendrői Bence (3.b), 3. Prigli Barbara (3.a). 
Negyedik évfolyamon: 1. Vörös Blanka (4.b),
2. Horváth András (4.b), 3. Hertrich Adrienn 
(4.b). Gratulálunk szép szereplésükhöz, a 
felkészítésükhöz pedig Blum Marianna, 
Szakálosné Panta Dóra és Hohmann-né Schunk 
Edit kolléganőknek!

• Kulturális programokban bővelkedett a 
november 11-i nap, amikor is kora délelőtt 
hangversenyen vettek részt a gyerekek, 
majd a katolikus templomban emlékeztünk 
meg Szent Márton cselekedeteiről. A mű
sorban magyar és német nyelvű versek és 
dalok hangzottak el, valamint a 3.a osztá
lyosok német nyelven jelenítették meg 
Márton és a koldus találkozásának legen
dáját. Az eseményeket Székelyné Nagy Szil
via és Szabó Tamásné Gasteiger Eszter koor
dinálták.

• November 12-én és 13-án szülők és hoz
zátartozók látogattak el a két első osztály 
nyílt napjára. A kisdiákok az l.a és az l.b 
osztályban magyar, matematika és német 
órákon bizonyították ügyességüket.

• Az óvónők meghívására az alsó tagozatos 
pedagógusok november 13-án a Geszte
nyés úti óvodába látogattak, ahol egy kö
tetlen hangulatú szakmai megbeszélés 
folyt óvónők és tanítónők között az együtt
működés jegyében.

• November 16-án vasárnapJéhn Fanni 2.b és 
Weigert Klaudia 4.b osztályos tanulók szí
nesítették szereplésükkel az idősek nap
jára szervezett ünneplést. Felkészítőik 
Gungl Lászlóné és Göblné Németh Piroska 
voltak.

• November 19-én a népszerű Micimackó 
történeteiből tekinthettek meg néhány 
színpadi változatot a gyerekek a Művelő
dési Központban.

• Ugyanezen a héten kapták kézhez elsőse
ink a tanító nénik értékelését az első ne
gyedévi munkájukról, remélhetőleg szüle
ik örömére.

• Az első adventi hétvégéről a Német Klub 
emlékezett meg november 29-én szomba

ton. Műsorunkon részt vettek az alsó ta
gozat német szakkörösei a Dezember im 
Wald című zenés bábjátékkal Szabó Tamásné 
Gasteiger Eszter felkészítésével.

A felső tagozat hírei
ERDÉSZETI VETÉLKEDŐ
Október 21-én rendezte meg a Mecsek Erdé
szeti Zrt. Mókussuli Erdészeti Erdei Iskolája az 
Európai Erdők Hete vetélkedőt Pécsett, a Mű
vészetek Házában. A csapatok szeptemberben 
már kaptak feladatokat: erdőgazdálkodással 
és erdőtörténettel kapcsolatos kérdésekre 
kellett a választ megkeresniük. Ezen kívül egy 
posztert készítettek az erdő hármas funkció
járól. A vetélkedő kezdete előtt még két elő
adást is meghallgattak a gyerekek, amihez a 
további feladatok kapcsolódtak. A versenyen
1. helyezést ért el iskolánk Erdő Fürkészek csa
pata, melynek tagjai: Fischer Kristóf, KungINóra, 
Májusi András és Molnár Csanád 8.b osztályos 
tanulók. Felkészítő tanáruk: Győrffy Zsuzsan
na.

VERSENYEINK
November 5-én helyi matematikaversenyt ren
deztünk 57 tanuló részvételével. Az eredmé
nyek a következők:
5. osztály: I. Poller András

II. Pongrácz Panka
III. Szűcs Erik

6. osztály: I. Kecze Bence
II. Becker Norbert
III. Szilágyi Fruzsina

7. osztály: I. Gyenis Martin
II. Kungl Ádám
III. Becker Noémi

8. osztály: I. Kungl Nóra
II. Hock Tamás
III. Májusi András

Gratulálunk az elért helyezésekhez! Sze
retnénk köszönetét mondani az iskola veze
tőségének a közreműködésért és a verseny 
támogatásáért.

November 12-én ajanus Pannonius Gimnázi
um által meghirdetett versenyen 11 tanulónk 
vett részt a 6., 7., és 8. évfolyamról.

Eredményeink: Kungl Nóra (8.b) 5. helye
zés; Becker Noémi (7.a) 7. helyezés; Hock 
Tamáa (8.a) 8. helyezés

RENESZÁNSZ ÉV -
FOLYTATÓDNAK A PROGRAMOK
A felső tagozat tanárai és tanulói november 
10-e és 14-e között színes délutáni progra
mokkal emlékeztek meg a Reneszánsz évről. 
A kollégák úgy állították össze a foglalkozá

sokat, hogy abból mindenki az idejének és 
érdeklődési körének megfelelően választha
tott. Délelőttönként a sulirádióban a gyere
kek Mátyás-mondákat és reneszánsz verse
ket olvastak föl, délután pedig volt nyílt 
színjátszó szakkör, játékos matematika, vízi 
torna lányoknak, és vízi lovagi torna fiúknak. 
Mátyás-mondák feldolgozása, cserépedény
restaurálás, gyöngyfűzés, videofilmek híres 
reneszánsz művészekről és eseményekről, 
orvoslásanatómia, reneszánsz divat, híres re
neszánsz alkotások átalakítása számítógép
pel, játékos zenedélután, lovagkori illemtan 
és pajzsok tervezése, valamint reneszánsz fi
zikusok és matematikusok keresése az inter
neten.

Köszönet Kárász Rózsa kolléganőnknek, aki 
sokat dolgozott az általa kitalált ötlet igényes 
megvalósításán, és a programok koordinálá
sán.

A „Reneszánsz túrák" elnevezésű pályázaton 
nyert összeggel az osztályok olyan ügyesen 
gazdálkodtak, hogy a megmaradt 120 000 Ft- 
ból a két nyolcadik osztálynak is lehetősége 
nyílt elutaznia Kaposvárra és Szennára. A hi
deg idő ellenére a gyerekek nagyon jól érez
ték magukat.

KISTANÍTÓKÉNT TÉRTEK VISSZA 
EGYKORI DIÁKJAINK
A hónap során több „kistanító” vett részt 
alsó és felső tagozaton tanítási gyakorlaton. 
Szűcs Vivien német szakos tanárjelölt Májerné 
Petz Anna tanárnőnél, Lauer Mónika Gungl 
Lászlóné és Szabó Gyöngyi tanárnőnél ma
gyarból, Gubik András pedig Schajfer József 
tanár úrnál és Szabó Gyöngyi tanárnőnél 
látogatott és tartott magyar irodalom és 
nyelvtan órát.

Iskolai sporthírek
LABDARÚGÁS
Diákolimpia őszi forduló
I. korcsoport: 1. Pécsvárad, 2. Mecseknádasd,

3. Hidas
II. korcsoport: 1. Hidas, 2. Mecseknádasd, 3.

Pécsvárad
III. korcsoport: 1. Pécsvárad, 2. Mecseknádasd,

3. Hidas
IV. korcsoport: 1. Mecseknádasd, 2.Pécsvárad,

3. Hidas

Legeredményesebb játékosok: Poller Péter, 
Kelemen Róbert (I. kcs.), Marcsik Máté, 
Penczel Richárd, Poller András, Jéhn Máté, 
Szendrői Bence, (II. kcs.), Kungl Ádám, 
Spannenberger Máté, Kleisz Krisztián, Kisfól- 
di Dávid, Prigli Gergő, Váradi Gergő, (III. kcs.), 
Weisz Gábor, Fazekas Máté, Balázs Zoltán, 
Szűcs Richárd, Völgyi Péter, (IV. kcs.)

A csoportból történő továbbjutást a tava
szi forduló dönti el.

Szabó Tamásné Gasteiger Eszter, 
Gelencsér János, Szabó Gyöngyi
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A II. Béla Középiskola 
hírei

Az amerikai vendégek beszámolója

Amerikai vendégek
az iskolában
November 12-én különleges programban volt 
részük a középiskolás tanulóknak. Iskolánk
ba látogatott az amerikai Angelina Allen- 
Mpyisi, aki az USAID segélyprogram vezető
je. Baghlan régióban, Afganisztánban 
Angelina A.-Mpyisi együtt dolgozik a Magyar 
Honvédség tartományi újjáépítési csoportjá
val. Vele tartott Richard Jao, az Egyesült Álla

A Pécsváradi Alapfokú Művészeti Iskola 
programajánlója decemberre

mok Nagykövetségének politikai attaséja, aki 
hosszabb időt töltött Afganisztánban, Kabul
ban. Mindketten képes beszámolót tartottak 
Afganisztánról, az ország jelenlegi helyzeté
ről, az afganisztáni rendőrség magyar segít
séggel történő kiképzéséről. Angelina A.- 
Mpyisi pedig a magyar honvédséggel való 
együttműködésről is beszélt. Az előadás an
gol nyelvű volt, a tolmács - ahol a szöveg 
nehezebbnek bizonyult - rövid összegző for
dítással segítette a programon részt vevő

diákoknak és tanároknak a megértést. A be
számoló után a diákok kérdéseket tehettek 
fel angolul az előadóknak.

Környezetvédelem
A Közútkezelő Kht. szervezésében szemét- 
gyűjtési akcióban vett részt iskolánk 26 ta
nulója októberben. A régi 6-os út mentén 
gyűjtötték össze a Kht. által biztosított zsá
kokba a szemetet. Láthatósági mellényt és 
munkavédelmi kesztyűt is biztosítottak szá
mukra.

Véradás
2008. november 18-án, a Magyar Vöröskereszt 
szervezésében a Komlói Véradóállomás kiszál
lása alkalmával a 11. Béla Középiskola (18. évet 
betöltött) tanulói és tanárai közül összesen 
31-en adtak vért. A véradás előtt általános 
egészségügyi szűrésen mentek keresztül a 
véradók, s a levett vért a fertőzések elkerülé
se érdekében még Pécsett ellenőrzik. A levett 
vért életmentésre használják, és gyógyszer- 
alapanyaghoz is adagolják. 1 egységnyi levett 
vérből 3 vérkészítmény is készül. „Aki vért ad, 
életet ment!" - Köszönjük tanulóinknak s ta
nárainknak!

Füstmentes nap
November hónapban füstmentes napot és 
úgynevezett alma-akciót szerveztünk a szü
lői munkaközösség és a diákönkormányzat se
gítségével. Célünk az volt, hogy tudasítsuk ta
nulóinkban a dohányzás káros hatásait!

Reneszánsz túra
Iskolánk 450 000 Ft-ot nyert a Reneszánsz év 
rendezvénysorozatán belül meghirdetett mú
zeumpedagógiai fogalkozásokra és kirándu
lásokra. Az ősz folyamán (szeptemberben és 
októberben) három középiskolai osztály vett 
részt múzeumlátogatáson és tematikus fog
lalkozáson. Megismerkedtek a reneszánsz kor 
fegyvereivel és harci viseletéivel, a régészeti 
leletmentéssel és tárgyfeldolgozással, kézmű
ves foglalkozáson vettek részt, illetve meglá
togatták a szennai szabadtéri néprajzi múze
umot.

• December 2-án a Mozgáskorlátozottak Klubja tartja ünnepi összejövetelét, melyen a 
zeneiskola növendékei adnak műsort.

• December 3-án, szerdán 16.30-kor Mikuláskoncertet rendez a zeneiskola rézfúvós 
tanszaka.

• December 7-én a református gyülekezeti terembe kaptunk meghívást egy adventi 
hangversenyre. A műsorban fellépnek szólistáink és kamaraegyütteseink.

• December 17-én 17 órakor tartjuk Nagy Karácsonyi Hangversenyünket a Művelődési 
Ház nagytermében. Fellépnek a zeneóvodások, szólisták, kamaracsoportok és a műsor 
végén a zeneiskola kórusa énekel. A hangversenyt a Pécsváradi Városi Televízió élő 
adásban közvetíti.

Szeretettel várjuk Önöket valamennyi rendezvényünkre.
Áldott, békés karácsonyt kívánunk mindenkinek!

A Zeneiskola tantestülete

Színházlátogatások
Minden évben színházbérletet vásárol isko
lánk Kulturális Alapja a diákok számára. Az idei 
évadban 7 előadásra szóló bérletet váltottunk, 
melynek első előadása november 25-én 
Offenbach Hofmann meséi című operája lesz. 
Az idei tanévben részben tanáraink szervező- 
munkájának is köszönhetően a Pécsi Nemze
ti Színház úttörő vállalkozásba fogott, ún. 
„beavatószínházi” előadásokat szervezett. Is
kolánkból 40 tanuló vett részt az első ilyen 
előadáson, ahol Karsai József moderátor irá
nyításával Szophoklész Antigoné című drámá
ját dolgozták fel. A sorozat célja, hogy értő, 
színházbarát nemzedéket neveljünk tanuló
inkból.
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Lezajlott az ötödik ifjúsági 
önkormányzati választás
A 2001 óta működő Pécsváradi Ifjúsági Ön- 
kormányzat immár az ötödik választást tud
hatja maga mögött. Erre az eseményre két
évente kerül sor, amikor is minden 15 és 30 
év közötti pécsváradi fiatal szavazhat. Idén a 
PIFÖ választás napján a Tett-Hely Megyei Ifjúsá
gi Napok nyitórendezvénye is helyet kapott, a 
Baranya Ifjúságáért Nonprofit Kft., az Esélyek 
Háza, az Emberség Erejével Alapítvány, az IKSZ 
és a Kaptár Klub közreműködésével.

A délutáni előadásblokkban Scholtz Péter 
a megyei, Böröcz Lívia a helyi ifjúsági mun
káról számolt be, majd Cyörkő Tímea bemu
tatta a PIFÖ működését az érdeklődőknek. 
A nap folyamán teasarok, filmklub, élőtár
sasjáték, kiállítás, érzékek birodalma, vala
mint Kaptár beszélgetősarok várta a szavaz
ni betérőket. A hangulatot a PANKKK 
támogatásával Takáts Eszter és a CumiZsuzsi 
zenekar fokozta, mielőtt lezárult volna a 
szavazás.

Idén 690 15 és 30 év közötti fiatal jogo
sult a szavazásra, ebből 104-en járultak az 
urnához, tehát a fiatalok 15%-a gondolta fon
tosnak a választást. A 2008-ban indult képvi
selők számát csak a 2002-es adat múlja felül 
(amikor is összesen 20-an jelentkeztek): idén 
16 ifjúsági képviselő és 3 ifjúsági polgármes
terjelölt közül lehetett választani 9 képvise
lőt és egy polgármestert. Az eredmény ün
nepélyes keretek között került kihirdetésre, 
ahol Kárpáti Árpád helyi önkormányzati kép
viselő biztatta az újdonsült képviselőket, és 
azokat is, akik a nagy verseny miatt idén nem 
kerültek be. Üdvözölte az új csapatot Gál 
Krisztián leköszönő ifjúsági polgármester, 
majd röviden megköszönte a fiatal szavazók 
bizalmát Resszer István, a PIFÖ új ifjúsági 
polgármestere.

A 2008. NOVEMBER 8-1
PIFÖ-VÁLASZTÁS EREDMÉNYEI:.

Ifjúsági polgármesterjelöltek
és szavazataik száma:

Resszer István 51
Györkő Tímea 28
Weintraut Mária 24

Az ifjúsági képviselőjelöltek 

és szavazataik száma:

László Miklós 80
Weintraut Rita 79

Weintraut Mária 77

Györkő Tímea 70

Pesti Gábor 64
Pichler Dóra 52
Weisz Laura 51

Gál Krisztián, leköszönő ifjúsági polgármester gratulál

utódjának, Resszer Istvánnak

Pongrácz Edina 42
Illés Dániel 40
Szakálos Sziringa 39

Farkas Dániel 37

Knyúr Petra 31

Michl Richárd 31

Rózsahegyi Gergely 24

Reichl Miklós 12

Tehát az új ifjúsági polgármester Resszer 
István lett, a képviselőjelöltek közül pedig az 
első kilenc jelöltnek sikerült hivatalosan is if
júsági képviselőnek lennie, ám a most követ
kező munkájában számítunk azok segítségé
re is, akik ez alkalommal nem kerültek be a 
testületbe! A képviselő-testület november 18- 
án tartotta alakuló ülését. Mivel a PIFÖ testü
letének mintegy hat tizede kicserélődött, új 
ismeretek, új kihívások és feladatok előtt ál
lunk. Kalandra fel!

Böröcz Lívia 
Ifjúsági referens

Szakmai elismerést
kapott a PIFÖ
November 20-án Budapesten járt a Pécsváradi 
Ifjúsági Önkormányzat 3 fős delegációja - név 
szerint GyörkőTímea, Pongrácz Edina, kísérőnk, 
Böröcz Lívia ifjúsági referens, valamint jóma
gam. A kirándulás apropója a Szociális és Mun
kaügyi Minisztérium meghívása, ugyanis egy 
szakmai nap megrendezésére került sor ezen 
a napon a Magyar Kultúra Alapítvány épületé
ben, ahol Szűcs Erika miniszter asszony elis

merő okleveleit adta át Rauh Edit esélyegyen
lőségi szakállamtitkár asszony és Bodor Tamás, 
az SZMM Gyermek- és Ifjúsági Osztály vezetője 
a Gyermeki Jogok Világnapja alkalmából.

Meglepődve hallgattuk, hogy személyek, 
valamint civil szervezetek több évtizednyi 
munkájukért kaptak elismerést és nagyon örü
lünk, hogy a csupán 7 éves múltra visszate
kintő PIFÖ is a kitüntetettek között lehet. Az 
elismerést tehát a PIFÖ mindenkori kollektí
vája kapta, ami jelenti az első generációt, akik 
létrehozták és megküzdőitek a kezdeti aka
dályokkal, valamint az utánuk következőket, 
akik megszilárdították és elismertté tették a 
helyi ifjúsági munkát. Reméljük, a közeljövő
ben lehetőségünk nyílik majd közösen meg
ünnepelni a díjat!

László Miklós 
PIFÖ-képviselő

Határon túli fiatalokat 
fogadtunk
Október 11-én a Határon Túli Magyarok XVII. 
Fesztiválja keretében Határtalan Ifjúsági Fórum 
néven a dombay-tavi táborban találkoztak 
baranyai és határon túli magyar fiatalok. A 
fórum lehetőséget nyújtott tapasztalatcseré
re és kapcsolatépítésre. Többen érkeztek a 
Vajdaságból, akikkel közös programokat is 
terveznek a megyeiek. A találkozó részeként 
a fiatalok a PIFÖ munkájával is megismerked
hettek.

Kárpáti Árpád

Szilveszterezz
idén is velünk!
Ahogyan már hosszú évek óta, idén is a PIFÖ 
által megrendezett szilveszteri batyusbál je
lentheti a legnagyobb szilveszteri rendezvényt 
azok számára, akik Pécsváradon szeretnének 
átlépni az újévbe. Az önfeledt szórakozásért 
idén is a jól bevált Randy zenekar felel, jegye
ket pedig már most lehet igényelni a Művelő
dési Központban és a Tourinform Irodában 
személyesen, vagy a 465-123-as telefonszá
mon.

A jegyek a helyszínen 3000, elővételben 
2500 forintos áron kaphatók, ám érdemes elő
re tervezni, ugyanis asztalt csak az elővétel
ben vásárolt jegyekhez tudunk biztosítani, 
ezekhez viszont éjfélkor egy pohár pezsgő is 
jár ajándékba.

Ezúton kíván kellemes ünnepeket és - akikkel nem 
találkozunk december 31. éjjelén - sikerekben 
gazdag, boldog új évet kíván a Pécsváradi Ifjúsá
gi Önkormányzat!

A PIFÖ hírei
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A VÁRBARÁTI KÖR HÍREI

Működési engedély
Megérkezett a Pécsváradi Várostörténeti Múze
um működési engedélye. Pécsvárad város, a 
Janus Pannonius Múzeum és a Pécsváradi Vár
baráti Kör által a nyáron beadott dokumentá
ció alapján az Oktatási és Kulturális Miniszté
rium november közepén adta meg a működési 
engedélyt, és a gyűjteményt a Magyarországi 
Muzeális Intézmények Anyakönyvében nyil
vántartásba vette. Eszerint a gyűjtemény tulaj
donosa az azt létrehozó Pécsváradi Várbaráti 
Kör, fenntartója Pécsvárad Város Önkormány
zata, szakmai felügyeleti szerve az OKM.

Elismerés
A Város- és Faluvédők Szövetsége (Hungária 
Nostra) emléklapot adományozott egyesüle
tünknek a „Pécsváradi Várbaráti Kör megala
kulásának 25. évfordulója alkalmából, a tele
pülés természeti és épített környezetének 
védelme érdekében végzett eredményes mun
kájáért”. Eredetileg az ünnepélyes átadásra a 
nyár folyamán Tapolcán került volna sor, a szö
vetség XXVII. Országos Találkozóján, ahol a 
Kör vezetői nem tudtak részt venni. Ezúttal a 
Ráday Mihály által aláírt emléklapot postán 
kapta meg egyesületünk.

Kőbe vésett történelem
Városunk temetői a régmúlt idők ismert és 
kevésbé ismert embereinek síremlékeivel az

Szlavóniában
Egy napra is érdemes leugrani déli szomszé
dainkhoz, és kellemes, tartalmas órákat el
tölteni ott. Ez évben harmadszor látogattunk 
Horvátországba, ezúttal 50 fővel. Természe
tesen most is Burján István etnográfus veze
tésével, aki az ország szülötte és jó ismerője.

Kutjevo, a ciszterek által az 1232-ben, a Papuk- 
hegy lábánál alapított híres pincészetében 
kezdtük a napot. Érdekes áttekintést kaptunk 
a hely és a térség gazdag történelméről, az 
egyházi, majd állami, és végül a privatizált 
uradalom szőlészetéről és a borászatáról. 
Mindezt a pincében, az évszázados boltívek 
alatt rendre sorakozó hordók között. Grasevi- 
nával kezdtük a borkóstolást, ami a helyiek 
zászlós bora, ötödikként a hölgyek kedvence 
zárta a sort, a jégbor. Lantos Istvánné sósru
dacskái nélkül bajban lettünk volna... kellett 
az alapozási

A bemutatóteremben mindenki ízlése sze
rint vásárolhatott a hazaiak számára. Őszi ve
rőfényben érkeztünk Djakovóra, a XIII. szá
zad elején alapított püspökség egykori 
székhelyére. A város fölé emelkedő vöröstég-

egykoron itt lakók emberi léptékben mért 
örök mementói. Küzdelmes életek, sorsok 
összessége alapozta meg a város jelenét. 
Emlékezni rájuk az utódok kötelessége, mint 
ahogy kötelességünk megőrizni a múlt hala
dó hagyományait, megtartani az emlékét ne
ves elődeinknek és mindezt átadni a jövő nem
zedékének.

Az elmúlt évben kezdte el a Pécsváradi Vár
baráti Kör a temetők értékvédelmét. Számos 
jeles egykori pécsváradi személyiség (papok, 
tanítók, köztisztviselők) sírhelyét találjuk a 
helyi temetőkben. Sok esetben nincsenek már 
hozzátartozók, nincs aki a sírokat gondozza. 
2007-ben a báró Eötvös-család síremlékét újít- 
tattuk fel. Ez évben halottak napjára készült 
el Hámán Márton kántortanító, iskolaigazga
tó és felesége sírja. Kiváló pedagógus, a város 
közéletének jeles képviselője volt. Háza ma 
is áll a Kossuth tér 8 sz. alatt. A munkát ezút
tal is Rauschenberger András kőfaragó végezte 
el. Egyesületünk pályázatot adott be a város 
önkormányzatának oktatási, ifjúsági és sport- 
bizottságához, amely a pedagógus sírok fel
újítását 50 000 forinttal támogatta. Jövőre 
báró Schill Gyula járásbíró és neje Berchtold 
Mária grófnő síremlékét újítja fel a kápolna 
előtt a Pécsváradi Várbaráti Kör. Dokumentál
tuk a régi sírköveket. A katolikus temetőben 
parcellánként fényképezték le a sírokat. Vég
leges, biztonságos elhelyezésükre az egyhá
zakkal együtt keresi a megoldást a városvédő 
egyesület. 2006-ban Szabó Lászlóné Kiss Má

jártunk

Pincelátogatáson a kirándulók

lás katedrális az 1800-as évek végén épült, 
sokféle stílusjegyével hat az ideérkezőre. Az 
altemplom és a bazilika, mely 2008-tól érseki 
rangot kapott, kívül-belül lenyűgözi a látoga
tót.

Gyönyörűen felújított épületek veszik kö
rül - a püspöki palota, a kanonok ház, a sze

ria lelkészasszony vezetésével kezdték meg a 
református temető regisztrációját. Gödé Sán
dor kántortanító háború előtti sírja vár meg
tisztításra a közeljövőben. Ugyancsak itt ta
lálható Varga Elek tanító és felesége sírja.

XVII. óévbúcsúztató
Zengő-túra
Ez évben is december 30-án, a szilvesztert 
megelőző napon rendezi meg a Pécsváradi 
Várbaráti Kör hagyományos Zengő-túráját. 
Indulás a Kossuth térről 10 órakor, a csúcsra 
érve a köszöntők és a himnusz elhangzása 
után leereszkedés az ismert utakon. Minden 
érdeklődőt szeretettel hívnak és várnak a szer
vezők.

Emlékmű-
és szoborfelújítás
Ebben az évben emlékezett Európa az 1. vi
lágháború befejezésének 90. évfordulójára. 
Húsz éve, hogy a Pécsváradi Várbaráti Kör fel
új itatta a város 1930-ban állított /. világhábo
rús emlékművét. A forgalmas helyen álló szo
bor és talapzata megújításra szorul. A nevek 
újrafestése, a fúgák javítása időszerűvé vált. 
Ugyancsak javításra, tisztításra szorul a felső
város terén álló Kossuth-szobor, amely 1911- 
ben, Baranya megyében harmadikként került 
felavatásra Pécsváradon. Eredeti helyéről 
1930-ban került a mai Kossuth térre, miután 
helyét az 1. világháborús emlékmű foglalta el. 
Mindkét emlékhelynél a szervezés feladatát, 
a munkák megrendelését a Kör vállalja. A prog
ramot a város vezetése támogatja.

minárium. Az egész városra jellemző a rende
zettség, a tisztaság, a gondozott zöld terüle
tek, parkok látványa. A város nevezetességei 
között feltétlen figyelmet érdemel a lipicai lo

vakat tenyésztő méntelep. A na
póleoni háborúk idején ide me
nekített állomány napjainkig a 
faj komoly tenyészközpontja. 
Az istállókban sorakozó mének 
nyugodtan vették tudomásul ér
deklődésünket, az etetéshez 
szemmel láthatóan hozzászo
kott pacik várták is a kínálást.

Mohácson a Duna-parton el
fogyasztott, cigányzenével kí
sért halászlé már csak ráadás 
volt... Nem lett volna teljes a 
nap, ha Molnár Zsuzsától nem 
hallottunk volna a „lovakról” 
mindent, különösen a lipicaiak
ról. Sorba szedte nekünk a szer
zetesrendeket, kialakulásuktól 

a tevékenységükön keresztül napjainkig. A 
ciszterekről ezúttal kicsit bővebben. Köszön
jük Zsuzsának és Istvánnak, hogy a sok látni
valót szellemi munícióval gazdagították szá
munkra!

Fotó és szöveg: D. K.
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A Felvidékiek 
Klubja hírei
November 27-én jeles vendéget köszön
hettünk a Felvidékiek Klubjában. író
olvasó találkozóra érkezett Galántáról 
dr. Pukkai László történész. A Felső- 
szeliben született magyar-történelem 
szakos nyugalmazott középiskolai tanár 
Mátyásföld jó ismerője, történetének 
feldolgozója. Számos könyvet, monog
ráfiát írt erről a vidékről.

A képen jobbra Pukkai László, a könyv szerzője, 
balra Várkonyi Imre

Dr. Pukkai László Pécsváradon leg
újabb, Galánta 1237-2007 címmel szer
kesztett könyvét mutatta be. Ez a pub
likáció a városról szóló első írásos 
emlékek megjelenésének 770. évfordu
lójára készült el. A kötet kilenc fejezet
re osztva ismerteti meg velünk a vidéki 
várost, Galántát. Tájékoztat a régésze
ti kutatások legújabb eredményeiről, a 
város általános fejlődéséről a hűbériség 
korában. Elénk tárja Galánta gazdasági 
fejlődését 1945-ig.

Majd olvashatunk a város közigaz
gatásáról, a lakosság összetételéről 
napjainkig. Az egyházakról, az egyhá
zi életről, a galántai nemesekről (köz
tük az Esterházyakról) is részletes be
mutatást találunk. A Galánta nevezetes 
személyiségeit felsoroló fejezetben 
természetesen ott van Kodály Zoltán 
is. A galántai néprajzról és kulturális 
eseményekről sok érdekességet tudha
tunk meg.

Végül a város újkori történetéről 
kapunk áttekintést. Az igen szép meg
jelenésű könyv számunkra eddig isme
retlen adatokkal, történetekkel, szemé
lyekkel, szép képekkel gazdagítja 
tudásunkat, hozza közelebb hozzánk 
ezt a jelentős felvidéki várost.

Kis Boczjánosné

Idősek napja
Több évtizedes hagyomány, hogy november 
közepén városunk önkormányzata és a helyi 
Vöröskereszt szervezete Idősek Napi ünnep
séget rendez Pécsvárad 65 év feletti lakosai
nak.

Ebben az esztendőben 633 fő kapott név
re szóló meghívót a művelődési házba. Kár
páti Árpád, a képviselő testület legfiatalabb 
tagja meleg szavakkal köszöntötte a megje
lenteket, majd a Zengő Néptánc Együttes és a 
Kodolányi János ÁMK tanulóinak műsora szó
rakoztatta az időseket. Városunk önkormány
zatának támogatásával süteménnyel és üdítő
vel vendégelték meg a szépkorúakat.

Az ünnepségen köszöntötték a város leg
idősebb - 90 éven felüli - polgárait (9 fő), vala
mint azokat a házaspárokat, akik jubileumi

A Gondozási Központ hírei
Elkészült a pécsváradi Gondozási Központ 
Idősek Otthonának vizesblokk átalakítása. A 
régi, korszerűtlen fürdőben kicserélték a für

A Nyugdíjas Egyesület hírei
• Első helyezést ért el a pécsváradi Nyug

díjas Egyesület a Nyugdíjasklubok és Idő
sek „Életet az éveknek" Országos Szövetsége 
Baranya, Somogy, Tolna Megyei Regioná
lis Szervezete és a Richter Gedeon által 
szervezett egészségügyi felvilágosító 
versenyen. Három megyéből 55 nyugdí
jasklub vett részt az egészségügyi felvi
lágosító programon, melynek célja a la
kosság egészségügyi ismereteinek 
bővítése és a prevenciós gondolkodás

kerek házassági évfordulójukat ünnepelték eb
ben az esztendőben.

Legidősebb polgáraink:
91 éves: Lehr Károlyné
93 éves: Nagy Darcsi Györgyné
94 éves: Kerti Gézáné, Balog Józsefié,Gállos

Ferencné
96 éves: SpeiglJózsefié
97 éves: Szabó Máténé, Schütz Imréné
98 éves: Kuppi Erzsébet
50. házassági évfordulóját ünnepelte:
Németh József és Hubert Éva-, Kruckenberger Já
nos és Harsányi Katalin-, Gál Imre és Hüttner 
Magdolna-, Szabó Gyula és Friedszám Erzsébet-, 
Gubik József és Dobosy Etelka
55. házassági évfordulóját ünnepelte:
Pusch Mihály és Simon Ilona

60. házassági évfordulóját ünnepelte:
Farkas István és Katona Anna (képünkön)
A pécsváradi anyakönyvi hivatal bejegy
zése szerint 61 éve kötött házasságot:
Bárdos Lajos és Bárdi Éva-, Pusch Józseféi Friesz 
Terézia

Valamennyi ünnepeknek szívből gratulá
lunk, sok boldogságot, jó egészséget kívá
nunk.

Kárpátiné Kovács Zita

dőkádat zuhanyozókra, a keskeny ajtókat szé
lesebbre cserélték, hogy a nehezen mozgó, 
járókerettel közlekedő idősek könnyebben 
meg tudják közelíteni a mellékhelyiségeket. 
A kivitelező 2R-Bau Építőipari Szolgáltató ve
zetője, Rákóczy István az egyik lakószoba aj
tóáthelyezését és a helyreállítási munkákat 
térítésmentesen végezte el, ezzel is segítve 
intézményünket. A kiszélesített ajtón már 
beférnek a németországi adományból szárma
zó elektromos ápolási ágyak, melyek a lakók 
kényelmét szolgálják, és megkönnyítik a dol
gozók munkáját. Az intézmény dolgozói és 
lakói nevében köszönjük Rákóczy Istvánnak a 
nagyértékű felajánlást.

népszerűsítése volt. A négyfordulós 
tesztlapos megmérettetésen egyesüle
tünk maximális pontszámmal első helye
zést ért el. Az ünnepélyes díjátadón az 
elismerő oklevél mellé egy szép serleget 
és egy automata vérnyomásmérőt vehet
tek át tagjaink.

• A Nyugdíjas Egyesület karácsonyváró évzá
ró klubnapját december 9-én, kedden dél
után 4 órakor tartja a művelődési házban. 
Szeretettel várjuk tagságunkat.
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Bemutatkozik a Pécsváradi 
Vöröskereszt Alapszervezet
A Magyar Vöröskereszt, mint civil szervezet 
1881 óta végzi humanitárius feladatait a la
kosság körében. Magáénak vallja az emberi
esség, pártatlanság, semlegesség, független
ség, önkéntesség, egység, egyetemesség 
eszméjét. A humanitárius eszmék terjeszté
sével, egészséges életmódra való neveléssel, 
szociális gondoskodással, az állami és üzleti 
szférával, más civil szervezetekkel együttmű
ködve járul hozzá Magyarországon a lakos
ság életminőségének javításához. Ennek ér
dekében ismeretterjesztő programokat 
szervez, véradókat mozgósít, elsősegély-tan
folyamokat tart, felkészül és részt vesz a ka
tasztrófák enyhítésében. Az országos szerve
zet megyei, városi és helyi alapszervezetek 
önkénteseinek tudására, szabadidejére tá
maszkodva végzi munkáját.

A Pécsváradi Alapszervezet legismertebb 
tevékenysége a véradásszervezés, melynek 
évente három alkalommal a helyi művelődési 
ház ad helyszínt. Személyes megkereséssel, 
plakátokkal, szórólapokkal, helyi újságokban 
és televízióban megjelenő hirdetésekkel tobo
rozzuk a véradókat. A biztonságos és folya
matos vérellátáshoz a pécsváradi és környező 
falvak donorjai nagymértékben hozzájárulnak. 
Évtizedek óta hagyományosan megrendezés

Szociális segítségnyújtás
A közelmúltban egy mindeddig példa nélkü
li megmozdulásra került sor Pécsváradon, 
mely elsősorban egy helyi család rendkívül 
rossz körülmények között élő, hátrányos 
helyzetű gyermekeinek kívánt segítséget 
nyújtani.

Az akció kiötlői Csonka János és családja élet- 
körülményeinek javítására vállalkoztak egy 
házépítéssel, melyet nagyrészt szocpolból, 
részben önerőből - társadalmi munkából, va
lamint helyi cégek, magánszemélyek közben
járására - sikerült véghezvinni. A házépítési 
akció némi vitát kavart a helyiek körében, 
ezért a kezdeményezők fontosnak tartották, 
hogy pontos tájékoztatást adjanak az építke
zés körülményeiről, valamint a család, főként 
a gyermekek felkarolására irányuló szándék 
okairól, és hangsúlyozzák, hogy a házépítés
hez az önkormányzat nem járult hozzá anya
gilag.

Csonka János, felesége és öt gyermeke 
mindezidáig kritikusan rossz körülmények 
között élt egy szűk lakásban. Legidősebb gyer
mekük gimnáziumba jár, ám az iskoláztatás 
költségeinek befizetésével sokáig problémák 
voltak, többek között ezért is került fokozot

re kerül az Idősek napja. Több száz meghívót 
írnak meg és hordanak ki önkénteseink, és 
segítenek az idős emberek megvendégelésé- 
nél is. Ilyenkor köszöntik a legidősebbeket és 
a jubileumi házassági évfordulójukat ünnep
lő párokat. Gyakran segítünk halmozottan 
hátrányos helyzetű embereken, akik végső 
elkeseredésükben fordulnak szervezetünk
höz. Adományokat fogadunk és közvetítünk. Az 
elmúlt években két alkalommal került sor házi 
gondozó-betegápoló tanfolyam szervezésére. A

tan a helyi családsegítők figyelmébe a gyer
mekek sorsa, akik most már több éve foglal
koznak a családdal.

A család lakhatási helyzetét tapasztalva 
felmerült egy komolyabb szociális támogatás 
gondolata, melynek megpályázásához és meg
valósításához később több magánszemély is 
segítséget nyújtott.

így került felépítésre egy eredetileg önkor
mányzati területen létesült 10 X 6,6 méteres 
ház, összesen 7 800 000 forintos összegből. 
A házépítést 4 800 000 forintos szocpol tá
mogatásból, a fennmaradó részt pedig felaján
lásokból fedezték. Az önkormányzat 20 000 
forintos áron értékesítette a telket, amely 
egyelőre közmű nélküli terület. A Winkler 
építészeti iroda térítésmentesen készítette el 
a szocpol feltételeinek megfelelő építési ter
veket, a helyi Vízmű pedig szintén ingyen he
lyezte át a víziközműt.

A CBA felajánlotta az új áruház területén 
előzőleg lebontásra került épületének építő
anyagait szociális célokra, így a Csonka csa
lád házához szükséges tégla egyharmadát, 
valamint a tetőszerkezethez szükséges anya
gokat is sikerült biztosítani. A SAN-AT Kft. 
nyílászárókkal, a Mecsekkő Kft. pedig homok

résztvevők azóta is aktív önkéntesei szerve
zetünknek, többen közülük a kistérségi jel
zőrendszeres házi segítségnyújtás készenléti 
gondozói.

A Magyar Vöröskereszt 1993 óta végzi a 
közúti elsősegély vizsgáztatást, ahol évente 
kb. 4-5000 fő jelentkezik vizsgára. A felmenő 

rendszerű elsősegélynyújtó 
versenyeken a pécsváradi álta
lános iskola és a helyi közép
iskola is rendszeresen részt 
vesz. A Baranya Megyei 
Szervezetnek közel 20 éves
kapcsolata van a Bajor Vö
röskereszt Altöttingi Szerve
zetével, akik az elmúlt évben 
a pécsváradi Idősek Ottho
nát is meglátogatták kará
csonyi ajándékaikkal.

A Vöröskereszt nyilván
tartott tagja az a személy, aki 
évente megvásárolja a tagsá
got igazoló bélyeget. A jel
képes összeggel (diákoknak

és nyugdíjasoknak 100 Ft/év, dolgozóknak 
200,-Ft/év, támogatói bélyeg 500 Ft/év) hoz
zájárul a szervezet munkájához. A tagdíjból 
befolyó összeg 60%-a helyben marad, mely
ből az Idősek Napját és a véradókat segítjük. 
A Pécsváradi Alapszervezet elnöke dr. Menczer 
Gábor, titkára Kárpátiné Kovács Zita. Közeleg 
a karácsony. Gondoljanak rászoruló embertár
saikra.

A Pécsváradi Vöröskereszt 
Alapszervezete

és beton adalékanyagokkal járult hozzá az 
építkezéshez. A ház tehát tető alá került, a 
következő lépés pedig a víz-és villanyszerelé
si munkálatok megkezdése lenne. A tervek 
szerint gáz helyett egy egyszerre két szobát 
befűtő cserépkályha üzemelne, a fürdőszobá
ba egy fafűtéses fűrdőhenger, a konyhába pe
dig egy sparhelt kerülne.

Az akciót helyi lakosok, cégek valósították 
meg a családsegítő szolgálat segítségével, és 
különös figyelmet fordítottak arra, hogy a csa
ládfő maga is részt vegyen az eddigi munká
latokban, hogy a család rendben tartsa a há
zat és gondoskodjon a téli időszakban a 
tüzelőről. Az akció főszereplői elsősorban a 
család nehéz sorsú gyermekei, ezt jelzik azok 
az intézkedések is, melyeknek értelmében az 
új ház a gyermekek nevére került, jelzáloggal 
nem terhelhető, és el nem adható.

A helyi családsegítő szolgálat továbbra is 
kiemelt figyelmet szentel a család életének ala
kulására, a támogatással járó feltételek betar
tására, és a gyermekek megfelelő fejlődésé
re, amelynek biztosítása minden szociálisan 
érzékeny személy vagy közösség számára 
magától értetődő, a gyermekek felől pedig 
jogos elvárás. A család tehát megfelelő körül
mények között töltheti az idei karácsonyt. 
Ezúton is kívánunk Nekik kellemes ünnepe
ket.

B. A.
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BabaMama Klub
2006 októbere óta működik a települé
sen a BabaMama Klub, mely azóta két
heti rendszerességgel hívja össze a kis
mamákat és a kisgyermekes anyukákat. 
A találkozókon többnyire vendégeket is 
fogadnak, akik egy-egy témakör szak
értői és így nagy segítséget tudnak nyúj
tani az anyukáknak, akár konkrét prob
lémáról, kérdésről, akár az ismeretek 
bővítéséről, a tájékoztatásról legyen 
szó. Megismerkedtek így például a 
Bach-virágterápiával, aromaterápiával, a 
homeopátia alapjaival, de a kisgyermek- 
kori fogápolásról, a nem kötelező védő
oltásokról, a korai beszédfejlesztésről, 
a grafológiáról is hallgattak előadást, 
ugyanakkor olyan praktikus tanácsokat 
is kaptak, hogy például láz esetén mi a 
teendő, vagy hogyan lehet segíteni a 
szoptatást - csak néhány témát kiemel
ve.

De nemcsak az előadások a fonto
sak, legalább ekkora szerepe van az 
együttlétnek: egy-egy anyukától kapott 
tanács, megosztott tapasztalat, sokszor 
egy jóízű beszélgetés is nagy segítsé
get nyújthat. Nem elhanyagolható az 
sem, hogy a gyermekek is megismerik 
egymást: azokat a kortársakat, akikkel 
majd együtt töltik az időt az óvodában, 
iskolában.

A klub nyitott, bárki bármikor csat
lakozhat. Tagdíj, belépődíj nincs. Szíve
sen fogadjuk ötleteiket, akár kérdés, 
akár konkrét témajavaslat formájában! 
Kérjük, keressenek bennünket a klub
napokon: minden második pénteken, 
10 órától! Szeretettel várjuk a más te
lepülésekről érkező anyukákat és babá
kat is!

Ezúton szeretnénk köszönetét mon
dani a művelődési központ munkatár
sainak, akik nemcsak helyet biztosíta
nak a klubnapokra, de plakátjainkat is 
elkészítik. Köszönjük továbbá a védő
nők támogatását, valamint Józsa-Beck 
Zsófiának a szervezésben nyújtott segít
ségét!

Évzáró találkozónkat a megszokot
tól eltérően, december 11-én, csütör
tök délután 15 órától tartjuk. Téma: 
Óvodaérettség - felkészülés az óvodás 
életre. Kérjük az anyukákat, hogy süte
ményt (annak receptjét is!) hozzanak 
magukkal, hogy egy kellemes teadél
után keretében búcsúztassuk a 2008-as 
esztendőt!

Gászné Bősz Bernadett

Az ifjúság
az összekötő kapocs
Pécsváradi fiatalok látogatása Garamszentgyörgyön
Egynapos „villámlátogatáson” vettek részt a 
felvidéki Garamszentgyörgyön azok a pécsvá
radi fiatalok, akik a médiatábor résztvevői 
voltak idén nyáron. A Dombay-tavi táborban 
nem csak helyi, hanem felvidéki fiatalok is is
merkedhettek a médiával kapcsolatos témák
kal idén júliusban, a táborozás során pedig 
szoros kapcsolatot alakítottak ki a táborlakók.

így a pécsváradi fiatalok kezdeményezésé
re egy novemberi vasárnapon útra kelt egy 
közel húszfős társaság, hogy újraláthassa a 
garamszentgyörgyieket, és egyben megismer
kedjen a szlovák-magyar határtól mintegy 30 
km-re fekvő községgel. A helyiek nem min
dennapi fogadtatásban részesítették a dele
gációt, bőséges ebéddel és szívélyes vendég
látással várták őket.

Az érdeklődők számára alkalom nyílt a 
helyi tájház megtekintésére (ahol több 
Pécsváradról származó kiállítási tárgy is sze
repel), valamint a környék feltérképezésére. 
A hűvös, esős idő ellenére is nagy élmény volt 
a közös eszmecsere, a séta a Garam partjá
nál, az erdő szélén, és a nem régen létesített 
parkban.

A vendégeskedő delegáció vezetetője Füri 
Ferenc volt, a Felvidékiek Klubja elnöke, aki 
komoly terveket fűz az egyre szorosodó kap
csolat elmélyítésére: nem titkolt szándéka, 
hogy testvértelepülési együttműködést léte

sítsen városunk és a felvidéki község között, 
amelyhez egyébként több családnak is roko
ni szálai fűződnek az egykori kitelepítésből 
adódóan. A testvérkapcsolatot azonban ezút
tal az ifjúságra szeretné alapozni, hogy az 
összekötő kapcsot a jövőben is elevenen ápol
ja a két közösség. A települések közti ered
ményes együttműködés lehetősége mindkét 
fél részéről aktív ifjúsági közösséget kíván, így 
a novemberi látogatás alkalmával a pécsvá- 
radiak arra buzdították a garamszentgyörgyi 
fiatalokat, hogy alapítsanak saját ifjúsági szer
vezetet, mely összefogja a helyi fiatalokat, és 
amellyel az aktív érdekérvényesítés képessé
gét is elsajátíthatják a lelkes tagok. Mivel vá
rosunkban már több éves, komoly szakmai 
múltra visszatekintő ifjúsági szervezet műkö
dik, a pécsváradiak felajánlották segítségüket 
a kezdő lépések megtételéhez. A pécsváradi 
fiatalokat a médiatábor résztvevőin túl Böröcz 
Lívia, Pécsvárad ifjúsági referense képviselte.

A község nevében Helena Valentová polgár
mesterasszony fogadta a pécsváradiakat, aki 
személyesen is buzdította községe fiataljait 
az aktivizálódásra, valamint lelkesen támogat
ja a két település közti hivatalos kapcsolatfel
vételt. A találkozó hangulatát értékelve min
den esély megvan rá, hogy a kapcsolat tovább 
bontakozzon.

B. A.

A Városi Könyvtár decemberi ajánlata
Talán kevesen tudják, hogy a pécsváradi 
könyvtár számos folyóirattal rendelkezik, me
lyek a legkülönbözőbb érdeklődésű látogatók
nak is hasznos csemegéül szolgálhatnak. Ezek
ből a folyóiratokból adunk egy kis ízelítőt, 
különösen a karácsonyi időszakra való tekin
tettel, amikor talán több idő van a pihenésre, 
olvasásra.

Városunk könyvtára decemberben is a 
megszokott nyitvartatási időben látogatható 
(hétfő, szerda, péntek: 12-18 óráig, csütör

tök: 8.30-11.30-ig). Elérhetőségek: 465-173, 
Pécsi út 2. A könyvtárban fellelhető folyóirat
ok:

• 2000 • A Földgömb • Alföld • Beszélő • 
Bárka • Édes anyanyelvűnk • Életünk • Bárka 
• Beszélő • Forrás • Hitel • Holmi • Iroda
lomtörténet • Jelenkor • Kortárs • Korunk • 
Látó • Magyar Napló • Mozgó Világ • Mold
vai Magyarság • Műhely • Nagyvilág • Szé
kelyföld • Természet világa • Thalassa • 
Tiszajáj • Új Forrás • Vigília

A Mozgáskorlátozottak Egyesületének hírei
• Kérjük a vezetőségi tagokat, hogy 2009. január 6-án 13 órára jöjjenek megbeszélésre!
• Felhívjuk a tagság figyelmét, hogy az egyesületi tagdíjat a fogadónapokon fizessék be, ne 

a hírlevéllel kiküldött csekken! Amennyiben csekken fizettek, kérjük ennek tényét a tag
könyvbe fogadónapokon igazoltassák! A tagkönyv csak leigazolva érvényes!
Tagdíj fizetési határidő: 2009. június 30.

• Fogadónapok: 2009. január 6., 14-15 óráig. Klubnap: 2009. január 6., 15 órától 

Kellemes karácsonyi ünnepeket és boldog újévet kívánunk mindenkinek!
Györkő Tiborné
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A szeretet karácsonyaII. Adventi Jótékonysági Vásár 
Pécsvárad, Szentháromság tér 

2008. december 14.

10.00 ÓRÁTÓL EGÉSZ NAP
Kézműves- és kirakodóvásár • játszóház: ajándék- és karácsonyfadísz-készítés • versenyek 
gyermekeknek és felnőtteknek * lovasszánozás/lovaskocsizás • tombolasorsolás az istentisz
telet előtt! • süteményvásár • étel-ital, muzsika, jó hangulat

14.00 ÓRÁTÓL SZÍNES MŰSOR A SZÍNPADON:
• az általános iskola alsó és felső tagozatos diákjai
• A Mozgássérültek Klubjának műsora
• Csizmadia Sándor dalénekes
• az erdősmecskei iskolások modern tánca
• a PIFO meglepetésműsora
• a Kaptár Klub zsonglőrprodukciója
• Hópihetánc - a gesztenyés úti óvodások és bölcsődések műsora
• a Kresz és Fiedler Kft. szumótánca
• a Fordán tánccsoport akrobatikus rockandroll
• a nagypalli asszonytorna-csoport kánkánja
• az Egészségügyi Centrum dolgozóinak és barátainak meglepetésműsora

18.00 ÓRÁTÓL ÖKUMENIKUS ISTENTISZTELET,
mellyel köszönetét mondunk a részvételért.

Fűtött sátorral, lobogó tűzzel várjuk vendégeinket! Kizárólag itt vásárolhatják 
meg a kifejezetten erre az alkalomra készített adventi bögréket is!

Felhívjuk a segíteni vágyók figyelmét, hogy a Szent István Patikánál 
(Kossuth. L. u.) elhelyezett ládában is erre a célra lehet adományt felajánlani.

Adományaikat az alábbi számlaszámon is köszönettel fogadjuk: 
Mecsekvidéke Takarékszövetkezet, Pécsvárad: 50300044-15200093-00000000 

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

IDÉN IS LESZ VÁROSKIRAKÓ!
Ez az Önök személyes darabja! Kérjük, hozzák magukkal és állítsuk 
össze együtt a városképet! A képpel kapcsolatban versenyt hirdetünk!
Ez a kirakórészlet egy értékes darab. Kérjük, ha nem tudják elhozni, 
valamilyen módon jutassák vissza a szervezőkhöz (akár a Művelődési Köz
ponton keresztül). Köszönjük!

Lapzárta
Felhívjuk minden kedves tudósítónk figyel
mét, hogy a következő lapzárta ez alkalom
mal az ünnepekre való tekintettel 2009. janu
ár 5. (hétfő). Közreműködésüket ezúton is 
köszönjük!

A szerk.

Táncház
2008. december 20-án, szombaton 19 órától 
táncház kezdődik a Fiilep Lajos Művelődési 
Központban. A zenét a Zengő-Várad rezesban
da, a jó hangulatot a Zengővárkonyi Hagyo

mányőrző Egyesület tagjai biztosítják. Min
denkit sok szeretettel várunk. A belépés in
gyenes!

Kedves pécsváradi
gyerekek és szülők!
December 24-én, 16 órakor a katolikus temp
lomban betlehemes játékkal emlékezünk meg 
Jézus születéséről. Várunk mindenkit szere
tettel, hogy ezzel az eseménnyel hangolód
junk rá karácsony ünnepének igazi üzeneté
re!

KÖZÉRDEKŰ
INFORMÁCIÓK

PÉCSVÁRAD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

7720 Pécsvárad, Szentháromság tér 3. Tel.: 72/465-025, 

72/465-141,72/465-322, 72/465-745, fax: 72/465-141 

E-mail: pmhivatal@pecsvarad.hu

EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT

7720 Pécsvárad, Dózsa György u. 3.

Központi ügyelet
Tel.: 72/465-057, hétköznap: 16-08;

hétvégén: péntek 13 órától hétfő 8 óráig 

Labor - Puchné Kató Márta 

vérvétel: h—cs.: 8-10; 

vizeletvizsgálat: h-.: 8-16, p.: 8-12 

Védőnői szolgálat 
Tel.: 72/465-057

FÜLEP LAJOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT

7720 Pécsvárad, Kossuth L. u. 31. Tel.: 72/465-123 

E-mail: muvhaz@pecsvarad.hu

PÉCSVÁRADI TOURINFORM IRODA

7720 Pécsvárad, Kossuth L. u. 31.

Tel.: 72/466-487. Hétfőtől péntekig: 8-16 

http://www.tourinform.hu/

PÉCSVÁRADI VÁROSI KÖNYVTÁR________

7720 Pécsvárad, Pécsi út 2. Tel.: 72/465-072 

Hétfő, szerda, péntek: 12-18, 

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: pécsváradi.vizmu @ dravanet.hu

mailto:pmhivatal%40pecsvarad.hu
mailto:muvhaz%40pecsvarad.hu
http://www.tourinform.hu/
mailto:inkubatorhaz%40axelero.hu
mailto:vtv%40furiferi.hu
dravanet.hu
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SPORT
Küzdősport
ORSZÁGOS BAJNOK LETT
PUSCH KORNÉL
Hatodik alkalommal rendeztek országos 
Chan Wu-bajnokságot Budapesten, ahol a 
pécsváradiak közül a „szokásos" éremszállí
tónk, Pusch Kornél ért el kiemelkedő ered
ményt.

Full contactban a -65 kg-osok között ma
gyar bajnok lett. A két győztes menetig tar
tó küzdelemben az elsőt elvesztette, de el
mondása alapján ez csak erőfelmérés volt. 
Miután kitapasztalta ellenfele gyengesége
it, a következő két menetben már ő bizo
nyult jobbnak és szerzett újabb értékes cí
met.

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 
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

Labdarúgás
ZÁRUL AZ ŐSZI SZEZON
Véget ért mindegyik bajnokságban az őszi sze
zon. NB lll-as labdarúgócsapatunk jelenleg a 
10. helyen áll. Mozgalmas őszön vannak túl a 
fiúk, hiszen a teljesítményük elég hullámzó volt, 
de ahhoz képest, hogy volt olyan időszak, ami
kor 14. helyen álltak, a mostani helyzet jónak 
mondható. A bajnokság nem kezdődött jól, 
hiszen egy hazai vereséget két döntetlen kö
vetett. Ezután azonban Bonyhád és Beremend 
ellen már két győzelmet tudtunk elkönyvelni. 
A 6. és a 12. forduló között mindössze egyszer 
sikerült nyerni, a többi mérkőzést elvesztet
tük. Ez a kudarcsorozat megpecsételte Lutz 
Jakab edző sorsát is és a dombóvári kudarc után 
edzőváltás történt. Az új trénerrel, Soós Attilá
val a hátralevő három meccsből kétszer nyer
tek a fiúk, és így jelenleg a már említett 10. 
pozícióból várják a folytatást.

Ifjúsági együttesünk a 14 fős mezőnyből a 
12. helyen áll. Az őszi idényben három alka
lommal tudtak győzni a fiúk Bogád, Marcali 
és Dombóvár ellen. Reméljük, hogy a Hevesi 
Gábor által edzett gárda feljebb lép a tábláza
ton tavasszal. A serdülősök jelenleg a 6. he
lyen állnak, a kezdeti sikertelenség után, a 
szezon második felében már jöttek a győzel
mek. Ez különösen azért értékes, mert Fullér 
Tibor kis létszámú kerettel dolgozik. Hason
lóan sikeres tavaszban reménykedhetünk.

Megye ll-es csapatunk új edzővel, Keszler 
JózseJJel vágott neki az évadnak. Jelenleg a

PROGRAMELŐZETES
Kulturális programajánló 
decemberre
• December 13. (szombat) 9 órától: 

Áldott Advent a Mozgáskorlátozottak 
klubja szervezésében

• December 14. (vasárnap) 10 órától:
A szeretet karácsonya'. II. adventi jóté
konysági vásár és egyéb karácsonyi 
programok a Közösségi Kerekasztal 
szervezésében (Helyszín: Szenthárom
ság tér)

• December 17. (szerda) 17 órától:
A Pécsváradi Alapfokú Művészeti Isko
la karácsonyi hangversenye

• December 20. (szombat) 9 órától: 
Áldott advent a Kodolányi János ÁMK ka
rácsonyi vására az uszodafolyosón: 19 
órától Táncház (Közreműködik: A Zen

középmezőnyben a 7. helyen állnak a 14 gár
dából álló bajnokságban. Jól kezdődött a pont- 
vadászat, hiszen két sikerrel a dobogón áll
tak a fiúk. Az ezt követő négy vereséggel 
azonban alaposan visszacsúsztunk. Az idény 
második felében elért négy győzelemmel si
került feljebb kapaszkodni a tabellán, és ha
sonló eredményekben bízunk a tavasz folya
mán is.

Friesz Péter

Kézilabda
SPORTEREDMÉNYEK

• Pécsvárad-Sellye: 26-16
• Pécsvárad-Beremend: 26-28

A női kézilabda csapat az őszi szezonban a 
jelenlegi állás szerint a 3. helyen áll. A csapat 
sikeres szezont tudhat maga mögött, mind a 
mérkőzések, mind az edzőmérkőzések tekin
tetében. Hegedűs Tímea, a csapat edzője a 
szezonzáró mérkőzés után röviden értékelte 
a csapat szezonbeli szereplését. Kiemelte az 
új igazolásokat, valamint a lassan egységbe 
formálódó csapatot. Ezekre építve folytatja 
munkáját a csapat a tavaszi szezonban is.

Ezúton szeretnénk megköszönni a szpon
zorok, szurkolók támogatását. Szeretettel 
várunk tavaszi mérkőzéseinkre továbbra is 
minden kedves érdeklődőt, valamint áldott 
karácsonyi ünnepeket és boldog újévet kívá
nunk minden kedves olvasónak!

Hódosiné Vadász Ildikó

gő-Várad rezesbanda és a Zengővárko- 
nyi Hagyományőrző Egyesület)

• December 21. (vasárnap) 15 órától:
A Német Klub karácsonya (Helyszín: Né
met Klub)

• December 30. (kedd)
Szilveszteri Zengő-túra a Pécsváradi Vár
baráti Kör szervezésében (Indulás: 10 
órakor a Kossuth térről)

• December 31. (szerda)
PIFÖ Szilveszter (zene: Randy)

Sportprogramok
December 13. (szerda) -Adidas női kézilab

da kupa (Helyszín: Városi Sportcsarnok)

December 27-28. - Karácsonyi Focikupa 
(Helyszín: Városi Sportcsarnok)
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