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LAKOSSÁGI FÓRUM
Az újév második hetében lakossági fórumot tartott dr. Bíró Ferenc polgármester a 
művelődési központ nagytermében. Az eseményen lehetőség kínálkozott arra, hogy 
Pécsvárad polgárai a város vezetőjével, vezetőivel közösen értékeljék az elmúlt 
évet, és véleményezzék azt az irányt, melyet az önkormányzat a 2009-es évben 
követni kíván. Ezzel a lehetőséggel mintegy harminc helyi polgár élt, akik közül 
sokan nem csak a polgármester évértékelőjére voltak kíváncsiak, hanem fel is szó
laltak, véleményeket fogalmaztak meg, kérdéseket tettek fel a közügyekkel kap
csolatban. A nyilvános párbeszéd kiemelt témájának bizonyult az elmúlt év pályá
zatainak sikertelensége, az időszakos uszodabezárás, valamint az önkormányzati 
ülések élő közvetítésének kérdése.

Dr. Bíró Ferenc a fórum során részletes 
beszámolót tartott az elmúlt év fontosabb 
eseményeiről, ismertette a pályázatokkal 
kapcsolatos tudnivalókat, összegezte a 
tapasztalatokat, később pedig kitért a 
2009-es tervekre, valamint az idei költ
ségvetésre. A jelenlévők aktívan éltek a 
fórum adta lehetőségekkel, számos ész
revétel, kritika fogalmazódott meg az el
múlt év eseményeivel kapcsolatban, de a 
jövőt érintően is elhangzottak pontosí
tást, kifejtést kérő kérdések.

Dr. Bíró Ferenc polgármester is egyet
értett azokkal a kritikákkal, melyek az 
elmúlt év pályázatokkal kapcsolatos ku
darcait hangsúlyozták, és egyben rámu
tattak, hogy törekedni kell egy pályázati 
szakemberekből álló munkacsoport lét
rehozására. A 2008-as évben leginkább

az ÁMK-val (Általános Művelődési Köz
pont) kapcsolatos pályázat sikertelensége 
okozott csalódást, mint dr. Bíró Ferenc 
elmondta, vélhetően ez érintette érzéke
nyen a legtöbb embert. Ezt a pályázatot 
januárban adták be, de formai hibák mi
att elutasították, mindeközben pedig 
összevontak több oktatási és közműve
lődési intézményt ahhoz, hogy kedve
zőbb esélyekkel indulhassanak a pályáza
ton, ennek eredményeképpen született 
meg az ÁMK. A szóban forgó pályázat az 
alsós iskola, a központi iskola és a Vár 
utcai óvoda rekonstrukcióját tette volna 
lehetővé, a nyerhető összeg 1 milliárd 20 
millió forint volt. Ezt követően, februárban 
beadásra került a funkcióbővítő, integrált 
városfejlesztéssel kapcsolatos pályázat is, 
mely többek között a művelődési köz

pont felújítását, illetve bővítését tette vol
na lehetővé, ez azonban főként a megbí
zott pályázatíró hibájából kifolyólag lett 
sikertelen. 2008-ban bíráltak el egy ko
rábban beadott pályázatot is, mely egy 
járóbeteg-szakrendelő intézet létesítésé
re nyújthatott volna anyagi támogatást, 
ez a pályázatot benyújtó önkormányza
ton kívül álló okok miatt lett eredmény
telen, ugyanis a határidőig nem érkezett 
meg egy ehhez szükséges dokumentum. 
Később, az év folyamán újabb lehetőség 
kínálkozott ennek a pályázatnak a 
beadására, ezt a gondolatot azonban a 
járóbeteg-szakrendelő fenntartásának 
költségeit, valamint a pályázattal járó koc
kázatokat mérlegelve a testület elvetet
te. Dr. Bíró Ferenc felhívta a jelenlévők 
figyelmét, hogy ennek ellenére a nagy
volumenű pályázatokon túl számos olyan 
munkát adnak be a város részéről, me
lyek sikerrel járnak, így például a műve
lődési központ, vagy a Pécsváradi Ifjúsá
gi Önkormányzat is nagyrészt sikerrel 
könyvelheti el az idei évet a pályázati 
eredmények szempontjából.

Kétségtelenül az uszoda üzemelteté
sének átmeneti bezárása keltette a leg
nagyobb vitát az utóbbi időszak közbe
szédében, ennek megfelelően a lakossági 
fórum során is több alkalommal is szóba 
került ez az intézkedés. Elhangzott, hogy 
a helyi uszoda 40 milliós költségvetéssel 
és 4 milliós bevétel mellett működött, így 
az újabb állami megszorítások, valamint 
az önkormányzat idei deficité miatt a tes
tületnek az egyik legfontosabb lépése 
volt átmenetileg beszüntetni ezt a szol
gáltatást. Az uszodának a tanuszoda 
szerepével kapcsolatban aggodalmakat ki
fejező megszólalásokra reagálva a polgár- 
mester elmondta, információik szerint a 
helyi általános iskola továbbra is biztosí
tani tudja a diákok számára az úszásokta
tást. Dr. Bíró Ferenc a Pécsváradi Városi 
Televízióban a fórumot követő interjújá
ban így fogalmazott: „Remélem, hogy si
került megnyugtatni legalább az itt jelen
lévőket, hogy nem célunk az uszoda 
működtetésének további szüneteltetése, 
a beszüntetése pedig egyáltalán nem.

Folytatás a 3. oldalon

 PÉCSVÁRADIT Hírmondó
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AZ ÖNKORMÁNYZAT HÍREI
Rendeletmódosítások
2009-re
A képviselő-testület 2008. december 15- 
ei ülésén döntött a 2009-es évre vonat
kozó költségvetésmódosításokról, mely
nek során számos változás lépett életbe 
január 1-jétől. A 2008-as év végére kelet
kezett 70 millió forintost hiány mérsék
lésére a testület pénzügyi bizottsága egy 
átfogó megszorító csomagot dolgozott 
ki, melyet szavazásra bocsátott az önkor
mányzati ülésen. A megszavazott rende
letmódosítások értelmében a díjak az idei 
évtől a következőképpen alakulnak:
a) Közüzemi díjak

- Ivóvíz díja: 260 Ft/m3 + ÁFA
- Csatornadíj: 190 Ft/m3 + ÁFA

b) Szemétszállítási díj: 171 Ft + ÁFA (he
tente egyszer, 110 literes tárolóra)
A képviselő-testület 2009. január 1 -jétől 

vezeti be a szemétszállítási dijat. Ez a szol
gáltatás mindeddig ingyenes volt, évente 
12 millióba került összesen, mely össze
get eddig a kommunális adóból fedezték. 
A háztartási hulladékok elszállíttatásának 
fedezését - mely 4 millió forintos költsé
get tesz ki - továbbra is vállalja az önkor
mányzat. A szemétszállítási díj befizetése 
negyedévente történik, mindenki számá
ra kötelező, abban az esetben is, ha nem 
veszi igénybe a szolgáltatást. A gyűjtő
edény szabványmérete 110 literes, heten
te egyszer kerül ürítésre.
c) Folyékony hulladék ártalmatlanításá

nak díja: 1250 Ft/m3 + ÁFA
d) Helyi adók

- Magánszemélyek kommunális adója: át
lagosan 8%-os díjemelés
- Vállalkozók kommunális adója: 2500
Ft/fő/év
- Idegenforgalmi adó: 300 Ft/vendégéj- 
szaka

e) Képviselői tiszteletdíj: a képviselő-tes
tület 2008. december 15-ei ülésén 
önként lemondott képviselői tisztelet
díjáról 2009. január 1-jei hatállyal.

f) Étkezési utalvány és ajándékutalvány 
Az önkormányzat 2009. január 1-jétől

beszüntette a közalkalmazottak étkezési 
utalványát, valamint az ajándékutalvány
rendszert. Ez a megvonás 160 embert 
érint, és 12 millió forintos megtakarítást 
hozhat. Az étkezési utalvány eddig 6000Ft/ 
fő volt havonta, az ajándékutalványt pe
dig évi három alkalommal lehetett kivál
tani 6900 Ft értékben.

Átmenetileg szünetel 
az uszoda
A képviselő-testület 2008. december 15- 
ei ülésén az uszoda bezárása mellett dön
tött január 1-jétől március 1-jéig terjedő 
hatállyal. A döntést hosszas vita előzte 
meg, melyben elhangzott, hogy az in
tézmény téli hónapokra való bezárásával 
hozzávetőlegesen 10-12 millió forint ta
karítható meg. Az uszoda mindeddig 4 
millió forintos bevétellel és 40 millió fo
rintos kiadással működött, utóbbinak 
mintegy felét tették ki a folyamatos re
zsiköltségek, másik felét pedig az üze
meltetési díjak.

Dr. Bíró Ferenc polgármester kiemelte, 
hogy a pécsváradi uszoda vélhetően so
hasem lesz nyereséges, és szinte nincs is 
olyan uszoda, melyet nyereségesen lehet
ne működtetni, így ezt mi sem várhatjuk 
el. Elhangzott az is, hogy az önkormány
zat legnagyobb bevétele, az iparűzési 
adó, mely körülbelül 100 millió forintot 
tesz ki, szinte teljes mértékben ráfordí
tódik az önkormányzati intézmények mű
ködtetésére, ebből 40 millió forint pedig 
az uszoda üzemeltetése. Több képviselő 
is kifejtette felszólalásában, hogy kevesli 
az uszoda kihasználtságát, valamint hiá
nyolja a bevételnövekedésre való eddigi 
törekvéseket.

Az uszodában három fő közalkalma
zott, valamint a Vízmű Kft. két alkalma
zottja (ebből egy megbízásos szerző
déssel, részmunkaidőben) dolgozott, 
őket január 1-jétől március 1-jéig nem 
tudják foglalkoztatni. Több képviselő is 
nehezményezte a dolgózakat ért bi
zonytalanságot, valamint hiányolta az 
intézmény működésével kapcsolatos 
átfogó koncepciót. A testület végül ki
lenc igen, egy nem és két tartózkodott 
arányban elfogadta az uszoda üzemel
tetésének részleges szüneteltetéséről 
szóló javaslatot.

Az uszoda tavaszi megnyitásáig az 
önkormányzat elvégezteti a garanciális 
javításokat, a kötelező vízcserét, valamint 
kidolgozza a művelődési központra, a 
sportcsarnokra és az uszodára vonatko
zó működtetési stratégiát.

Egyéb hírek
• Befejeződött a Kossuth tér rehabilitáci

ója, melyet a 2008 elején beadott 
TEÚT-pályázat összegéből finanszíro

zott az önkormányzat. A Kálvin utca 
szélesítése még korrigálásra szorul, 
ezt márciusban hozzák helyre.

• Megkezdődött a temető ravatalozójá
nak rekonstrukciója. (Képünkön) Az 
utóbbi években egyre omladozó épü
let már régen megérett a felújításra. 
Az önkormányzat 2 millió forintot 
fordított erre a beruházásra, melyet 
részmunkákkal, részben önerőből kí
ván végigvinni. Első lépésként meg
történt az épület alapzatának meg
erősítése.

• Lehetőség nyílt a város központjában 
álló Szentháromság-szobor rekonstruk
ciójára, ugyanis sikeresen pályázott 
az önkormányzat a Kulturális Minisz
tériumnál. A pályázat 4 millió forin
tot biztosít a felújításra, ehhez az ön- 
kormányzatnak szintén 4 millió 
forintot kell hozzátennie. Sikerült 
egy kedvező megállapodást is kötni 
a restaurátorokkal, akik a talapzatot, 
valamint a talapzattól a szoboralako
kig vezető részt 1,5 millió értékben 
restaurálnák, amennyiben továbbra 
is igényt tart az önkormányzat a 
munkájukra.

• December 4-én bemutatkozott Beke 
József, Pécsvárad új rendőrfőkapitánya. A 
korábbi rendőrfőkapitány, Meiszterics 
Sándor egészségügyi okok miatt volt 
kénytelen távozni tisztségéből.

• A hosszúhetényi polgármester egy kon
zorciumi megállapodást ajánlott fel 
Pécsvárad számára, melynek segítsé
gével a két város közösen pályazhatna 
egy felnőttképzésekre lehetőséget 
nyújtó TÁMOP-pályázatra. A pályázat 
nem igényel önrészt, és két éven át 
nyújtana támogatást különböző kép
zések, táboroztatások, szakkörök szer
vezésére.
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A VÁRBARÁTI KÖR HÍREI

Óévbúcsúztatás a Zengőn
A Pécsváradi Várbaráti Kör 17. alkalommal 
szervezte meg az évek óta sokakat meg
mozgató Zengő-túráját. A hófehérbe öl
tözött hegy, a fákra vastag zúzmarát rakó 
pára és köd különös, varázslatos világa, 
a lábak alatt ropogó hó tette emlékeze
tessé az év végi kirándulást. Közel 
félezren lehettek, akik a természetben 
hosszabb-rövidebb utat megjárva a Zen
gőn búcsúztak az óesztendőtől. Mire a 
pécsváradiak nekivágtak az útnak, a 
messzebbről jövők már a csúcsot ostro
molták. Külön-külön buszok jöttek Tolná
ról, Bajáról, Bonyhádról, Szekszárdiul, 
hogy ez évben is részesei lehessenek a 
pécsváradiak évzáró programjának. So
kan jöttek Pécsről, Zengővárkonyból, 
Mecseknádasdról és természetesen a 
hosszúhetényiek népes csapata is ott volt 
a hegyen. Mondhatjuk, hogy a régió leg
nagyobb tömegeit megmozgató év végi 
eseményévé kinőtt túráról nem hiányoz
tak ezúttal sem a külföldi vendégek, fran
ciák, finnek, németek, hollandok - ők a 
környéken töltötték az év utolsó napjait.

Külön örömmel tölti el a szervezőket, 
hogy egyre több fiatal, gyermek és tiné

LAKOSSÁGI FÓRUM
Folytatás az 1. oldalról

Úgy gondolom, 
hogy racionális 
költségvetéssel 
további pénzek ta
karíthatok meg az 
uszoda működte
tése kapcsán.”

Több felszólaló 
is kifejtette véle

ményét az önkormányzati ülések élő 
közvetítéséről, ezzel kapcsolatban po
zitív és negatív vélemény egyaránt el
hangzott. Az önkormányzat korábban 
pozitívnak értékelte a nézők visszajel
zéseit, és a szerkesztőt az élő adások 
folytatásával bízták meg. Felmerült 
azonban, hogy hiányzott a közvéle
mény széleskörű felmérése, így valójá
ban nincsenek adatok a nézettségről, 
és arról sem, milyen arányban támogat

dzser illeszti év végi programjába ezt a 
kirándulást. Sokan családi szervezésben, 
három generációval képviseltetik magu
kat. Visszatérő baráti társaságok üdvöz- 
lik egymást a hegyen.

A természet jótékony hatásának kö
szönhetően évről évre csodás élménnyel 
gazdagodik az, aki részese volt a Zengőn 
töltött időnek. Scholtz Péter és kedves fe
lesége, Ica, időben megrakták a nagy tü
zet, jól esett körbeállni, kicsit melegedni.

A hagyományokhoz híven a déli órákban 
Gállos Orsolya, a kör elnöke köszöntötte a 
csúcson a túra résztvevőit. Dr. Bíró Ferenc 
polgármester a város vezetése nevében is 
boldog és békés új esztendőt kívánt, végül 
dr. Herbert Tamás, a Civilek a Zengőért Moz-

ja a helyi lakosság a teljes hosszában 
történő közvetítéseket.

A lakossági fórum szerepéről az ese
ményt követően dr. Bíró Ferenc a követ
kezőket nyilatkozta a helyi televíziónak: 
„Én úgy érzem, fontos dolog, hogy az 
önkormányzat, a polgármester és a la
kosság között élő kapcsolat alakuljon ki. 
Ez nem csak azt jelenti, hogy időnként 
odajönnek az utcán, és elmondják a ba
jukat, hanem adott esetben itt, a nyilvá
nosság előtt is olyan kérdéseket tehet
nek fel, amelyek közérdeklődésre 
tartanak számot, nem véletlenül szok
ták ezeket a fórumokat közmeghallga
tásoknak nevezni. Én ezt egy hasznos, 
fontos, és a jövőben is számomra köte
lezően, évente megtartandó feladatnak 
érzem.”

B. A.
A 2008. évi polgármesteri évértékelőt la
punk következő számában olvashatják.

galom vezetője beszélt. Átadásra került 
FreundJános faműves mester két túrabotja. 
Katona Ildikó, 3 éves pécsváradi és Hegyi Já
nos, 80 éves pécsi túrázó kapták a kitünte
tő elismerést (a legfiatalabb, aki saját lábán 
tette meg az utat, valamint a legidősebb). 
Ugyancsak felajánlásként kapták Neukirchner 
Andrásné bazsarózsát ábrázoló tűzzománc 
kitűzőjét a legmesszebbről jövők. Kiosztás
ra került a gyermekek és felnőttek körében 
egyre népszerűbb csúcs-csokoládé is. (240 
kocka)

A Himnusz hangjai után pedig a pezs
gősüvegeké lett a főszerep... Sokan még 
a kora délutáni órákban is mentek felfe
lé. A nap krónikájához még hozzátarto
zik: az első megálló a régi kedves túra
társ kapujánál, Böröcz Péterné, Örzsike e 
napon ünnepli születésnapját, frissen sült 
pogácsával és finom pálinkával segíti ba
rátait az indulásnál. Isten tartsa meg so
káig a jó szokását! Nem bánták meg azok 
sem, akik Walter Gyula pincéjénél fejez
ték be a napot. Kitűnő pörkölttel, finom 
teával és a tőle megszokott minőségi for
ralt borral várta a hegyről betérőket. A 
kellemes, családias otthon melege hamar 
oldotta a fáradságot.

A Pécsváradi Várbaráti Kör ezúttal is 
kíván minden kedves tagjának és e lap 
olvasójának békés, boldog, örömteli új 
esztendőt.

Dretzky Katalin, 
fotó: Lévai Gábor www.monografia.hu

Pécsváradi 
témák Pécsett
A Pécsi Szemle várostörténeti folyó
irat három tanulmányból álló pécs
váradi blokkot közöl legutóbbi számá
ban. Mindhárom írás a Pécsváradi 
Várbaráti Kör estjein elhangzott város
történeti előadások alapján keletke
zett, s mindháromnak van pécsi és 
tágabb vonatkozása is. Borsyjudit le
véltáros A pécsváradi Nagyboldog
asszony templom története (1757-1848) 
és Boros László egyházművészeti ku
tató A pécsváradi templom XVIII. száza
di festményei című írásával templo
munk közelgő, 250 éves jubileumára 
figyelve mutatja be annak értékeit. 
Gállos Orsolya 150 éves a pécsváradi 
neogótikus városháza című írása a pé
csi származású, itt letelepedő Gianone 
Ágoston fő művét ismerteti. A folyó
irat a könyvtárban hozzáférhető, a 
Várbaráti Körnél megvásárolható.

http://www.monografia.hu
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A VÁRBARÁTI KÖR 
HÍREI

A Kodolányi János 
ÁMK hírei

A pécsi püspökség 
és a pécsváradi apátság
Megemlékezés
az EKF támogatásával 
A Pécsváradi Várbaráti Kör támogatást 
nyert a Pécs 2010 - Európa Kulturális 
Fó'városa által kiírt pályázaton az aláb
bi programmal:

A pécsi püspökség megalapításá
nak idei, 1000. éves évfordulója al
kalmával konferencia és kiállítás ke
retében szeretnék felidézni, milyen 
szerepet játszott a pécsváradi bencés 
apátság az egyházmegye létrejöttében. 
A program szándéka, hogy ráirányít
sa a figyelmet a Vasas-hegy tövi ben
cés monostornak a magyar állam ko
rai szakaszában végzett küldetésére, 
és Pécs mellett a másik korabeli egy
házi központ, az egyházmegye mel
lett a szerzetesközösség misszióját 
felmutassa.

Az eseményt az ezeréves helyszí
nen, a pécsváradi várban szeretnék 
megrendezni a 2009. évi Nagyboldog
asszony napi ünnepségek keretében, 
augusztus 14-15-én - tájékoztatta a 
pécsváradi képviselőtestületet Gállos 
Orsolya, a Várbaráti Kör elnöke, és 
kérte a program támogatását. Dr. Bíró 
Ferenc polgármester az ülésen el
mondta, a 2009. évi Szent István Na
pok központi rendezvénye lesz ez a 
program.

A megemlékezés fővédnökéül a 
Pécsváradi Várbaráti Kör felkérte 
Mayer Mihály megyéspüspököt és dr. 
Várszegi Asztrik püspököt, a Pannon
halmi Szent Benedek Rend főapátját, 
akik a felkérést elfogadták, és támo
gatásukról biztosították a rendez
vényt.

A kor pécsi és pécsváradi esemé
nyeit a Pécsi és a Szegedi Tudomány- 
egyetem, a Pannonhalmi Szent Bene
dek Rend, a pécsi Janus Pannonius 
Múzeum és a Kulturális Örökségvé
delmi Hivatal kutatói idézik fel. A ki
állítás kivitelezését Csizmadia László 
grafikusművész vállalta.

Alsó és felső tagozatos tanulóink több al
kalommal is részt vettek az adventi ün
nepségek rendezvényein:
• December 9-én a mozgáskorlátozottak 

számára készített ünnepi műsorban 
Vörös Blanka 4.b, Árvái Dorottya és Resch 
Roxána 6.b osztályos tanuló szerepelt 
egy-egy szép verssel, valamint a felső 
tagozat énekkara adott elő karácsonyi 
dalokat Boris Sándorné vezetésével.

• December 14-én a Közösségi Kerekasztal 
hangulatos délutánján a negyedik osz
tályosok jelenítették meg Jézus szüle
tésének történetét egy kedves pásztor- 
játékkal Patonainé Link Zsuzsanna, 
Göblné Németh Piroska és Bertók- 
Csenterics Andrea felkészítésével.
A felső tagozatosok énekekkel és ver
sekkel köszöntötték a közelgő ünne
pet.
Felkészítőjük Boris Sándorné.

• December 21-én a 4.b osztály néhány 
tanulója lépett fel a Német Klubban 
Tóth Györgyi igazgatónő felkészítésé
vel, valamint a felső tagozat németes 
kórusa Poller György vezetésével.

Az alsó tagozat 
hírei
Ez a hónap az ünnepi várakozás és ké
szülődésjegyében telt az alsó tagozaton.
• December 5-én a Mikulás látogatott el 

a kicsikhez két krampuszával, hogy 
dicséret és feddés kíséretében ossza 
ki ajándékait.

• December 9-én a Nyugdíjasklub mű
során szerepelt Solti Réka 4.a osztályos 
tanuló. Felkészítője Patonainé Link Zsu
zsanna volt.

• Jézus születését bemutató pásztorjá
tékkal a gyerekek az Öregek Napközi 
Otthonának lakóit is megörvendeztet
ték december 17-én. A negyedik osz
tályosok karácsonyi műsorukkal de
cember 18-án a szülők előtt, 19-én 
pedig alsó tagozatos társaik előtt lép
tek fel. Utóbbi napon az alsós gyere
keknek még egy szép élményben le
hetett részük, a zeneiskola karácsonyi 
koncertjén hangolódhattak az ünne
pekre a karácsonyi dallamok hallatán.

• A téli szünet előtti utolsó napon ren
deztük meg az uszoda folyosóján a ha
gyományos karácsonyi vásárt, melyen 
a szülők és gyerekek által szorgalma
san készített és összegyűjtött dísztár
gyak közül válogathattak az érdeklő
dők. Ezen a délelőttön a német 
szakkörösök karácsonyi bábjátékával 
búcsúztunk a gyerekektől békés ünne
peket és tartalmas szünidőt kívánva 
számukra.

Felső tagozatos 
híreink
Német versenyek
Mint minden évben, a Leőwey Klára Gim
názium idén is megrendezte német nem
zetiségi versenyét a nyolcadik osztályo
sok számára. Nagy volt az érdeklődés, 
összesen 84 tanuló jelentkezett a megyé
ből. Természetesen ebből a megmérette
tésből nem maradhattunk ki mi sem. 
Összesen tizenegyen neveztünk be a nagy 
feladatra. Iskolánk ilyen magas létszám
mal hasonló versenyen még sohasem kép
viseltette magát.

A nagy napot komoly felkészülés előz
te meg Scháffer József tanár úr vezetésé
vel. Az általában csütörtökönként tartott 
közös gyakorlások persze nem voltak hi
ábavalók. Ezeken az alkalmakon a koráb
bi versenyek feladatlapjait oldottuk meg. 
Az írásbelire és a szóbelire mind külön 
fel kellett készülnünk, hiszen mindkettő 
nagyon fontos volt a pontszerzések te
kintetében. Az összesen kilenc témát fel
vonultató szóbelire gyakoroltunk talán a 
legtöbbet. Ezek főleg a család, a nyara
lás, a napirend, a közlekedés és a munka 
körül forogtak.

A sok-sok tanulás és néhány átizgult 
éjszaka után eljött a nagy nap. Monda
nom sem kell, hogy mindenkinek egy ki
csit hevesebben vert a szíve reggel, ami
kor felébredt. A versenyt egy kis megnyitó 
előzte meg, amelyen három, ott tanító 
tanár üdvözölt minket, akik rövid ismer
tetőt is tartottak a gimnáziumról és a 
megoldandó feladatokról. Az eligazítást



PÉCSVÁRADI HÍRMONDÓ 5

Adventi vásár az művelődési központban
követően az írásbelivel kezdtünk, amely
re fél óra állt rendelkezésünkre. Megle
pődve tapasztaltam, hogy a feladatok ko
rántsem bizonyultak olyan nehéznek, 
mint azt korábban elképzeltem. Utólag 
társaim is így vélekedtek. Ezután a szó
beli következett, amely senkinek sem 
okozott problémát. Az eredményhirde
tést egy kis várakozás előzte meg, de ez 
nem tartott sokáig.

Amikor elérkezett a nagy pillanat, min
denki feszülten várta az értékelést. Mint 
kiderült, idén is szépen dolgoztunk.

Simor Kamilla (8.b)

Iskolánk tanulói más intézményekkel 
holtversenyben a következő eredménye
ket érték el:

1. Kungl Nóra, Dávid Borrmann
3. Simor Kamilla
4. Tóth Gabriella
5. Pista Lili Zsófia
6. Fischer Kristóf 
8. Schnell Ágota

10. Müller Noémi, Hannl Mercédesz
A fent említett tanulók felvételt nyer

tek a Leőwey Klára Gimnázium német 
nemzetiségi tagozatára.

A Koch Valéria Gimnázium által meg
rendezett német nyelvű versenyre decem
ber 12-én került sor, ahol egy tanulónk, 
Schnell Ágota olyan jól szerepelt, hogy 
74%-os teljesítményével bekerült az isko
la néniét tagozatára.

Helyesírási verseny
December 12-én tartottuk a helyesírási 
versenyt, melyre ebben az évben 45 ta
nuló jelentkezett.

Eredményeink:
5. osztály:
1. Jéhn Máté - 5.b
2. Greksa Viktória - 5.a
3. Borbás Leila - 5.b
3. Horváth Csenge -5.b

6. osztály:
1. Szilágyi Fruzsina Anna - 6.b
2. Becker Norbert - 6.a
3. Váradi Richárd - 6.a

7.osztály:
1. Tolnai Gréta - 7.a
2. Kungl Ádám - 7.b
3. Jéhn Márk - 7.b

8. osztály:
1. Simor Kamilla - 8.b
2. Kungl Nóra - 8.b
3. Fischer Kristóf - 8. b

Az első helyezett tanulók február 5-én 
részt vesznek Pécsett a Deák Ferenc Gya
korló Gimnázium és Általános Iskola által 
meghirdetett magyar nyelvi és szövegér
tési versenyen.

Gratulálunk a tanulóknak és felkészí
tő tanáraiknak!

Karácsonyi vásár
Iskolánk ebben az évben december 20- 
án tartotta karácsonyi vásárát a művelő
dési házban. Osztályom tanulói a vásárt 
megelőző napokon sok játékot és szép 
díszeket gyűjtöttek. A „gyűjteményün
ket” az iskolában tároltuk. Végre eljött a 
várva várt nap. Minden osztálynak külön 
asztala volt, melyek mögött a kisorsolt 
tanulók állhatták. A szerencséseknek 
szombaton korábban kellett a művelődési 
házhoz érniük, hiszen ők kapták a felada
tot, hogy az összegyűjtött ajándékainkat 
az asztalokra helyezzék. Nagy sikert arat
tak az apróbb ajándékok és a muffinok. 
A rossz idő ellenére sokan megnézték vá
sárunkat, így a diáktársaim nagyon jól 
érezték magukat az asztalok túloldalán. 
A vásár végén sokat kellett pakolniuk az 
árusoknak, de a siker megmutatkozott az 
anyagiakban is.

A vásári jókedv ellenére azért most 
mégis boldogabbak vagyunk, hiszen ki
élvezhetjük a jól megérdemelt téli szü
netünket.

Horváth Csenge (5.b)

Sporthírek
Labdarúgás
• Befejeződött a diákolimpia körzeti ver

senyeinek őszi fordulója. A négy kor
csoportból kettőben Pécsvárad, egy
ben Mecseknádasd és Hidas csapata 
jutott tovább.

• A NUPl-program keretében teremkupá
ban is részt vettünk a pécsi, kozármis- 
lenyi és hidasi csapat ellenfeleként. A 
téli időszak a teremtornák ideje. Min
den korcsoportban indulunk a NUPI és 
a Magyar Gyermek Labdarúgó Szövetség 
versenyein, melyeknek egy részét mi 
szervezzük, és vezetjük le.

• A IV. korcsoportban (7-8. osztály) in
dítunk egy új kupát is kedves volt ta
nítványunk, Fábián Sebestyén emlékére, 
melyet a szülei segítségével szeret
nénk minden évben megrendezni. A 
kupán a négy iskola (Pécsvárad, 
Mecseknádasd, Hidas, Hosszúhetény) 
csapata vesz részt.

Úszás
A hagyományosnak számító, és sok tanu
lónk által várt iskolai úszóversenyünket 
az uszoda ideiglenes bezárása miatt már
ciusra halasztottuk.

Szabó Tamásné Gasteiger Eszter, 
Gelencsér János, Szabó Gyöngyi
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A szeretet karácsonya
Mert kapni jó, de adni és együtt örülni, ünnepelni még jobb!

Ezzel a jelmondattal foglalta egybe a Kö
zösségi Kerekasztal azt a nagysikerű rendez
vénysorozatot, mellyel számos szervezet, 
közösség és a pécsváradiak közreműködé
sével közösen tettük emlékezetessé a 
2008-as adventét, méltó módon kiegészít
ve az immár hagyományos koncertek, 
műsorok, ünnepi alkalmak sorát.

Célunk az volt, hogy minél több embert 
megmozgatva és elérve nyújtsunk szép 
élményeket a résztvevőknek, erősítsük a 
városhoz való tartozás érzését, és nem 
utolsó sorban adományokat is gyújtsunk. 
Szervezők és a programok résztvevői 
egybehangzóan állítják: a célokat elértük! 
Színes rendezvényeken tölthettük el kel
lemesen, együtt az időt és tovább bőví
tettük a karácsonyi díszvilágítást, vala
mint kiosztottunk 70 ajándékcsomagot!

Advent első vasárnapján az egyedül élő 
időseket hívtuk Szeretetvendégségbe a plé
bániára. Csaknem harmincán fogadták el 
a meghívást. A Vár utcai óvodások ked

Gyermekáldás
Pécsváradon az elmúlt években egyre többen csodálkoztak rá, mennyi kismama 
sétál babakocsival. Megtelnek a parkok - a Szentháromság-tér és a művelődési 
központ környéke - totyogó csöppségekkel és konzultáló édesanyákkal. Nem vé
letlenül indult hosszú szünet után ismét Baba-Mama Klub a művelődési központ
ban (lánykori nevén Kismamaklub, 1976-tól). Az egykori anyukák nagymamaként 
iidvözlik egymást, biiszkélgetve unokáikkal.

A védőnőktől kért statisztika mindezt szá
mokkal is alátámasztja. Külön feltüntet
jük a pécsváradiakat és az összes szüle
tések számát a körzet településeivel 
együtt: Apátvarasd, Erdősmecske, Lovász- 
hetény, Martonfa, Nagypall és Zengővár- 
kony. Összesen 337 újszülöttről számol
tak be a védőnők a térségben az elmúlt 
hat évben, ebből 217 baba pécsváradinak 
vallhatja magát.

2003. 50 fő - ebből Pécsváradon 
32 fő született
2004. 62 fő 32 fő
2005. 55 fő 34 fő
2006. 48 fő 33 fő
2007. 66 fő 49 fő
2008. 56 fő 31 fő

Mint az a fentiekből is kitűnik, 2007- 
ben volt a legnagyobb gyermekáldás tér
ségünkben, de tavaly is igen magas szám
ban születtek gyermekek. Örvendetes az

ves műsora után a helybeli asszonyok íz
letes süteményeit fogyasztották a vendé
gek- de talán mindennél többet ért, hogy 
jóízű beszélgetéssel múlathatták az időt.

A fiatalabb korosztály körében hason
lóan nagy sikert aratott a Mikalásváró 
program is december 6-án. A rászoruló 
családok gyermekeit a Mikulás levélben 
hívta meg, de sok más helybeli kisgyer
mek is csatlakozott a színes műsorhoz. A 
leadott ill. adományozott csomagok ki
osztása óriási örömet okozott, amit so
kan dallal, verssel háláltak meg!

is, hogy egyre több babakocsit tologat az 
édesanya mellett a nagyobbik testvér.

A kismamák közül is többen hiányol
ták az elmúlt években az egykor nagysi
kerű, népszerű „Anyakönyvi hírek” (szü
letések, házasságkötések és az elhunytak) 
rovatot a Hírmondóban. Nemrégiben tör
vénybe lépett a szabály, miszerint a sze
mélyiségi jogok tiszteletben tartása mi
att csak a szülő, hozzátartozó írásos 
engedélyével lehet nyilvánosan közzéten
ni személyes adatokat, de terveink sze
rint egy, a védőnőknél aláírható forma- 
nyomtatvány segítségével az ehhez 
hozzájárulóknak továbbra is lehetőség 
lesz arra, hogy közzétegyék az újságban 
az újszülött születésének hírét.

Érdekességként álljanak itt a ma Pécs
váradon is divatos nevek az elmúlt évek
ből: Berett, Bodony, Csenge, Dominik, Do- 
mos, Dorián, Dorina, Ivett, Jázmin, Léna,

December 6-án este elsősorban a fel
nőtteket vártuk a Mikulás-bálba. A bátyus- 
bálon nem volt belépődíj, de az önkéntes 
adományokból a díszvilágítást kívántuk 
bővíteni. Egy sikeres bál után térhettek 
nyugovóra a résztvevők - a tizenegy da
rab, óriás hópehely árát összetáncolták (il
letve szponzori támogatással összeadták)! 
A tavaly hasonló módon beszerzett kará

csonyfa-világítással már igazi 
karácsonyi hangulatot árasztott 
a belváros.

A rendezvénysorozatot a 
december 14-i //. Adventi Jóté
konysági Vásár zárta, vagyis in
kább koronázta, hiszen a so
rozat fő eseménye valóban 
nagyszerűen sikerült! A gyere
kek a fűtött sátorban többféle 
technikával, szakszerű irányí

tással készíthettek ajándékokat és kará
csonyfadíszeket. Munkájuk eredménye
ként három fenyőfa öltött ünnepi ruhát, 
melyek a nap végén találtak gazdára. 
Egész nap vásárolhatták a finom sütemé
nyeket, kóstolhatták a teát és az adventi 
puncsot - utóbbiakat a kifejezetten erre 
az alkalomra készített adventi bögrékből 
is, mely szintén nagy sikert aratott, so-

Lilána, Madlen, Magor, Maja, Maja-Fiára, 
Míra, Mirjam, Natália, Noel, Regő, Roberta, 
Roxána, Rubina, Szaffi, Szofi, Sylvus-Angelo, 
Valentin, Villő, Virginia, Zelina, Zénó.

Hagyományosnak mondhatók: Adél, 
Alexandra, Andor, András, Anikó, Anna, At
tila, Ádám, Ákos, Áron, Árpád, Balázs, Bá
lint, Bendegúz, Boglárka, Csilla, Dávid, Dóra, 
Dorottya, Emma, Enikő, Fanni, Fruzsina, 
Gábor, Gergő, Gréta, Hanna, Ilka, Imre, Ist
ván, Iván, Kinga, Koppány, Kristóf, Laura, Lő
rinc, Marcell, Márió, Márk, Márton, Máté, 
Mátyás, Orsolya, Panna, Patrik, Petra, Rená
ta, Réka, Richárd, Roland, Sámuel, Sára, Si
mon, Tamás, Tibor, Viktória, Zoltán, Zsom
bor, Zsófi, Zsuzsa.

A Barnabás, Bálint, Erzsébet, Éva, Inez, 
István, József, Júlia, Katalin, Károly, Kriszti
án, Lajos, László, Mária, Márió, Péter, Sán
dor, Zea csak második névként fordulnak 
elő.

Érdekes azt is megfigyelni, hogy a 2008 
„fiús” évnek tűnik - mintegy kétszer 
annyi fiú született, mint lány: 37 fiú és 
19 lány.

Ezúton köszönjük Schnell Aranka és 
Patacsi Krisztina védőnőknek a statiszti
kában nyújtott segítségüket. Örüljünk 
városunk új jövevényeinek, vigyázzunk 
rájuk, óvjuk őket!

D.K., B. A.
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kan vásárolták ajándéknak is. A készlet 
jövőre bővíthető! A rendezvény jellegé
hez - vagyis hogy alakítsuk közösen ezt 
a programot - kitűnően illeszkedett, hogy 
lucázó gyerekek jelentek meg a téren, 
akik mindenkit „megvarázsoltak”. Dél
után színes műsor zajlott a színpadon 
helyi és vidéki fellépőkkel, s bizony idő
vel már egy tűt sem lehetett volna leejte
ni... Fergeteges siker volt!

Idén is meghirdettük a városkirakót. Ez
úttal a Pécsváradi Hírmondó decemberi szá
mával juttattuk el a darabokat a családok
hoz. Optimista vélemények szerint a kép 
jobban összeállt, mint tavaly... Nagy ér
deklődés kísérte a kirakóhoz kapcsolódó 
tombolasorsolást, melyen a délelőtt feldí
szített karácsonyfákat nyerhették meg a 
szerencsések. A vásár alapgondolatához 
méltón két fenyőfát továbbajándékoztak 
a nyertesek: az egyik a Gondozási Központ 
lakóihoz, a másik a PlFÖ-höz került. A har
madik fának, illetve a gyönyörű betlehem
nek kisgyermekek örülhettek.

Méltó befejezésként ökumenikus is
tentisztelettel zártuk a napot, mellyel 
egyúttal köszönetét mondtunk a részvé
telért, a munkáért, a felajánlásokért, a 
megjelenésért. A csodaszép istentiszte
letet Antal Géza címzetes apát és Szabó 
Lászlóné lelkész celebrálta - bibliai törté
netekkel emlékeztetve az ünnep, a kará
csony igazi mivoltára.

Az adománygyűjtés is sikeresnek bizo
nyult: összesen 70 darab három-, öt- és 
hétezer forint értékű csomag készült a 
család létszámától függően és összesen 
496 000 Ft gyűlt össze. A csomagokat he
lyi kiskereskedelmei egységek állították 
össze, nagyon kedvező áron, ezzel támo
gatva a kezdeményezést. A támogatandó, 
„rászoruló” családok körét a családsegítő 
szolgálat segítségével határoztuk meg, és 
a szolgálat munkatársai, valamint önkén
tesek segítségével vittük házhoz még az 
ünnep előtt. Az adventi vásáron, ill. az 
egész rendezvénysorozatban minden ado
mányokból készült! Ajándékba kaptuk a 
mikulásajándékot, a sátrakat, a díszeket, 
a hangosítást, a teljes elektromos hálózat 
kiépítését, a virslit, kenyeret, az italokat, 
gázmelegítőket, bele a gázpalackot, stb. 
- egyszóval mindent! Köszönjük a lelkes 
és áldozatos támogatásokat a rendezvény 
támogatóinak és a résztvevőknek egy
aránt! Megköszönve segítségüket boldog 
új évet kívánunk mindenkinek, egy hason
lóan szép befejezéssel 2009 decemberé
ben! Az eseményről gazdag fényképanya
got találnak a www.pv-kerekasztal.extra.hu 
oldalon. Gászné Bősz Bernadett

A ZENGŐ TANODA
2008. november 5-én átvehette a Környezetvédelmi és Vízügyi, valamint az 

Oktatási és Kulturális Minisztérium támogatásával az Erdei Iskola 
Program Érdekegyeztető Tanácsának Tanúsítványát, mely szerint

minősített erdei iskolai szolgáltatásként működhet.

Somoskőújfalu. Vajon tudja-e a kedves ol
vasó, merre induljon, ha oda szeretne el
jutni? A települést Nógrád megyében lel
heti meg, Salgótarjántól északra, egészen 
a szlovák határnál. Hat óra utazás gépko
csival. A Mátra vonulatai a ragyogó idő
ben feledtetik az utazással járó kellemet
lenségeket. Az idei évben ebben a kis 
faluban adták át a minősített erdei isko
lák számára a tanúsítványokat, szám sze
rint huszonkettőt. Somoskőújfalu működ
tetheti az ország első minősített erdei 
óvodáját - ez volt az oka annak, hogy itt 
rendezték meg az átadó ünnepséget.

Az Oktatási és Kulturális Minisztérium 
részéről Bazsánédr. Balogh Marianne köszön
tötte a résztvevőket, majd Simonyi István, 
szintén az Oktatási és Kulturális Miniszté
rium képviseletében elmondta, hogy a mi
nősítés egyben garancia is az erdei iskolai 
programot igénybevevő iskoláknak. Olyan 
színvonalról tesz tanúbizonyságot, melyet 
bátran igénybe vehet minden iskola, mely
nek helyi tantervében szerepel az erdei is
koláztatás. A tanúsítványok átadását a he
lyi Kisgömböc Gyermek Néptánccsoport 
kedves műsora követte, majd közösen be
pillantást nyerhettünk az erdei óvodai prog
ramba. Zárásként az állófogadás kitűnő le
hetőséget nyújtott az ismerkedésre, eszme- 
és tapasztalatcserére.

A jelenleg minősített erdei iskolák kö
zül - melynek száma országosan immár 
88 - Baranya megyében a Zengő Tanoda 
a negyedik a sorban. Fontosnak tartom, 
hogy az ezredik évfordulóhoz közelítő 
egykori bencés apátság közelében, a Zen
gő páratlan növény- és állatvilágával büsz
kélkedő vidék a maga sajátos népi kultú
rájával felkínálhat egy szakértők által 
minősítésre alkalmasnak ítélt programot 
- hirdetve ezzel a környék egyedülálló ér
tékeit. Az elmúlt tanévben több mint 300 
gyermek járt a Zengő Tanodában, közü
lük közel 140-en vettek részt programja
inkon illetve kérték moduljainkat. Rajtuk 
kívül majd’ 150 felnőtt vette igénybe az 
épületegyüttest - valamennyien elégedet
ten távoztak továbbvíve hírünket, tobo
rozva újabb és újabb érdeklődőket.

A WARAD 2015. Alapítvány létrehozása 
a Pannonpharma Gyógyszergyár kezdemé

nyezéseként jött létre elsősorban azzal a 
céllal, hogy hirdesse Pécsvárad történel
mét, természeti kincseit, népi kultúráját, 
elsősorban az iskolás korosztály körében.

A kezdeményezést az önkormányzat is 
támogatta (hiszen ez idáig csak nyári sze
zonban volt kihasználva a dombay-tavi tá
bor), és támogatja ma is. Sok segítséget 
kaptunk ZsáliJánostól a kezdetekkor, dr. Bíró 
Ferenc jelenlegi polgármester is a támoga
tásáról biztosít bennünket a mai napig.

Az alsó és felső tagozatosok számára 
összeállított erdei iskolai programot a 
helyi általános iskola pedagógusainak 
segítségével tesszük érdekessé, élmény
telivé, ügyelve arra, hogy minden korosz
tály számára útravalóul szolgáljon. Szent 
István korába Friesz Péter kalauzolja el a 
csoportokat a játékos történelemórákon, 
a nagy túrák lelkes vezetője, Győrjfy Zsu
zsanna pedig bemutatja a Zengő féltett 
növényeit, erdeink jellegzetességeit. A 
minősítési eljárás dokumentumainak for
mába öntésénél sok gyakorlati segítséget 
nyújtott Szendrői Gábor, aki hozzáértő 
munkájával a külcsín tetszetős megjele
nítésében vált munkatársunkká.

Végezetül hadd tegyem közkinccsé 
programjaink címét, remélve, hogy a kör
nyező iskolák is részesei szeretnének len
ni erdei iskolai kínálatunknak:
• Alsó tagozatosoknak ajánljuk: Bencések 

nyomán a Zengő lábánál
• Felső tagozatos programunk:..... Árpád

hős magzatjai felvirágozának...
• Választható modulunk: Zengővárkonyi 

felfedezések
Hegedűs Andrea

http://www.pv-kerekasztal.extra.hu
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Ifjúsági munka számokban

Az idei médiatábor a „Fiatalok Lendületben Program” támogatásával valósult meg

A hazai ifjúságügyre szánt költségvetési 
források minden évben szűkülnek, az 
egyik legdrasztikusabb csökkentés
2007- ben volt, amikor is a támogatás a 
2004-es összeg mintegy egyharmadára 
csökkent. (Tájékoztatásul: a gyermek és 
ifjúsági feladatokra fordított központi 
költségvetési támogatások, millió forint
ban: 2004-ben 3358,5; 2007-ben 1212; és
2008- ban is, valamint 2009-ben is 0,860 
körül várható). Ebből az összegből mű
ködik a Mobilitás Országos Ifjúsági Szolgá

Mutass Be!
A Pécsváradi Kistérségi Teleház, a 
Pécsváradi Ifjúsági Önkormányzat (Filter 
klub, PANKKK támogatással), és a helyi 
zenekarok néhány tagjának összefogá
sából létrejött kezdeményezés a máso
dik klubnapjához közeledik.

A klub azt a célt tűzte ki, hogy segítsen 
a helyi, illetve kistérségi zenekaroknak, 
hogy fejlesszék zenei tudásukat és fel
lépési rutinjukat, valamint hogy meg
felelő és használható kritikát kapjanak, 
és saját érdekeiket is jobban képvisel
ni tudják közös erővel. A hosszútávú 
tervek közt szerepel még számos, a 
zenészek számára különleges lehető
ség, melyek segítségével nagyobb be

lat, valamint a 
Gyermek és Ifjú
sági Alapprog
ram és Regioná
lis Tanácsok 
pályázati keret 
is. A Gyermek és 
Ifjúsági Alap- 
hoz, valamint a 
Dél-dunántúli 
Regionális Ifjú
sági Tanácshoz 
minden évben 
adunk be pá
lyázatokat, de 
sajnos egyre 
kevesebb tá
mogatást tu
dunk magun
kénak.

Már korábban felismertük, hogy új 
források után kell nézni az ifjúsági prog
ramok megvalósításához. Az európai 
alapból gazdálkodó Fiatalok Lendületben 
Program támogatásával 2008-ban két 
projektet sikerült finanszírozni: az egész 
évben futó MÉDIAKÖRt, valamint a felvi
déki magyar fiatalokkal együtt megvaló
sult Nemzetközi Médiatábort. A két pro
jekt összes támogatása kicsivel több, 
mint 13 ezer eurót tett ki. A hazai for
rásból egyedül az önkormányzat ifjúsá

tekintést nyerhetnek a stúdiózásba, il
letve a stúdiótechnika rejtelmeibe. Te
hetségkutatókon vehetnek részt, fesz
tiválokon játszhatnak, valamint közös 
munkára nyílik lehetőség más zené
szekkel, együttesekkel, vagy egész más 
stílusokat képviselő koncepciókkal, a 
klasszikus zenétől az elektromos tánc
zenékig és így tovább...

Persze az elsődleges cél a kikapcsoló
dás és a szórakoztatás, vagy még ponto
sabban az önkifejezés, és hogy ezt a ze
nekarok egyre magasabb szinten tudják 
művelni. A Mutass Be! egyfajta fórum, ahol 
bármilyen stílusú és szintű formáció bon
togathatja szárnyait. A stílusoktól függet
len program a zenei nyitottságot is hiva
tott fejleszteni, mely újabb és újabb 
perspektívákat nyújthat a zenészek szá
mára.

gi feladatainak támogatására pályáztunk 
sikeresen: 2007/2008-ban 1,1 millió, va
lamint 2008/2009-re 2,3 millió forintot, 
ami az ifjúsági referens bérét és annak 
járulékait fedezi.

Mindezek mellett nyitott szemmel és 
füllel járunk, így a Nemzeti Kulturális Alap 
PANKKK néven megismert könnyűzenei 
támogatásából immár harmadszorra ré
szesülhettünk.

Az önkormányzat a napokban adja be 
egy pályázatát a Társadalmi Megújulás 
Operatív Program egyik alpontjára, amely
ből támogatás esetén részben ifjúsági 
programokat is finanszírozni lehet már a 
nyár folyamán.

A helyi ifjúsági munka nem lenne ered
ményes, ha a Pécsváradi Ifjúsági Önkor
mányzat önkéntes ifjúsági képviselői nem 
áldoznának a szabadidejükből a közös 
gondolkodásra, lobby-zásra és közös cse
lekvésre.

Ezúton szeretném megköszönni az if
júsági munkát és programokat támogató 
szervezeteknek, vállalkozóknak és ma
gánszemélyeknek a segítséget, amellyel 
a fiatalok eddig eljuthattak és reméljük, 
a továbbiakban is működni fognak.

Mindannyiunk munkájához sok sikert 
és kitartást kívánok 2009-re is!

Böröcz Lívia 
ifjúsági referens

A programban résztvevők egyfajta 
rotációban lépnek fel a klubnapokon, me
lyek általában a hónap utolsó péntekjeire 
esnek. Ennek köszönhetően a zenekarok 
újra és újra sorra kerülnek, és program
jukat ideális esetben, a köztes időben 
fejlesztik, bővítik. Ehhez igénybe vehe
tik a szervezők, illetve a klubtársak se
gítségét, támogatását.

Reméljük, a programmal sikerül feltár
nunk térségünkben új tehetségeket, ze
nekarokat, kezdeményezéseket, és ez
úton is szeretnénk felhívni a legalább 
részben helyi, vagy kistérségi formációk 
figyelmét erre a lehetőségre!

A második klubnap tehát január 30-án 
lesz a művelődési központ uszodafolyo
sóján. Kapunyitás 21.00, első fellépő 
22.00, fellépők: Feeling, NAIV

Arató Gergő

A PIFÖ hírei
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Klubkarácsonyok
Karácsonyozás
a Felvidékiek Klubjában
A 2008-as év utolsó klubfoglalkozására 
gyűltünk össze december 18-án.

Az összejövetelünk első részében ka
rácsonyi dalokat hallgattunk, énekeltünk, 
csillagszórókat gyújtottunk. Ezzel sikerült 
ünnepi, karácsonyváró hangulatot terem
tenünk. Ezt követően a meghívott ven
dég, Gállos Orsolya, a Várbaráti Kör elnö
ke tartott tájékoztatót. Arról beszélt, 
hogy a Pécsváradi Füzetek elnevezésű so
rozat következő kötetében a felvidéki csa
ládok áttelepítésének történetét dolgoz
za fel Dretzky Katalinnal közösen.

Elmondta, hogy ezt a füzetet a Várba
ráti Kör gondozásában ez év tavaszán 
szeretnék kiadni. Vázolta az elképzeléseit 
a tervezett témákról, a megjelentetés 
költségeiről. A Felvidékiek Klubja jelen
lévő tagjai elfogadtuk, hogy a klub közös 
pénzéből 100 000 (százezer) Ft-tal támo
gatjuk e szép terv megvalósulását. Ezen 
felül előfizetéssel is segítjük az anyagi 
háttér megteremtését.

Végül ismét karácsonyoztunk, kötet
len beszélgetéssel, finom sütemények 
kóstolgatásával, jó hangulatban töltöttük 
az estét.

Kis Bocz Jánosné

Karácsony
a Német Klubban
Sokéves hagyomány, hogy az ünnepet 
megelőző vasárnapon a Német Baráti Kör 
tagjai vendégül látják az idősebb pécs
váradi német származású lakosokat és 
kedves műsorral, apró ajándékkal köszön
tik őket és egymást.

Idén angyalok szálltak a vendégek 
közé és versekkel, gyönyörű dalokkal szó
rakoztatták a nézőket. Köszönjük a gye
rekeknek a fellépést, Tóth Györgyinek és 
Poller Györgynek a versek és dalok betaní
tást, a harmonikakíséretet. A kellemes 
estét magyar-német nyelvű beszélgetés 
zárta a finom sütemények és jóféle bor 
mellett.

Gászné Bősz Bernadett 
Fotó: Baumann Mihály

25 éve szolgál 
Szabó Lászlóné 
Pécsváradon
25 éve szolgál Pécsváradon Szabó 
Lászlóné, Kiss Mária református lel
kész. 1983 karácsonyán prédikált 
először a pécsváradi református 
gyülekezet előtt.

Erre az alkalomra emlékeztek a 
gyülekezet tagjai az elmúlt kará
csony ünnepének első napján. 
Szokodi István, a kis református kö
zösség gondnoka köszöntötte a 
tiszteletes assszonyt, meleg sza
vakkal emlékezve vissza az eltelt 
időre, az elvégzett munkára.

A gyülekezet nevében virág
csokrot, ajándékként bocskai vi
seletét (hosszú fekete szoknya és 
zsinoros felső kabátka) adott át, 
melyet ünnepi eseményeken és a 
szolgálatok alkalmával minden
kor a palást alatt viselnek a lel
készasszonyok.

A szerkesztőség nevében is gra
tulálunk a negyedszázados jubile
umhoz és minden jót kívánunk 
Szabóné Kiss Máriának.

Motorosklub Pécsváradon
Motorosklub alakult Pécsváradon az el
múlt évvégén. A klubot nagyrészt az idő
sebb motorosgeneráció hozta létre, de 
szeretnének minél több fiatalt is bevon
ni a közösségbe.

A cél a motorozás szépségének, a biz
tonságos közlekedésnek és a stresszmen
tes motorozásnak a népszerűsítése, me
lyet nemcsak közös beszélgetésekkel, 
tapasztalatcserével, hanem megfelelő 
szakmai rendezvényekkel is szeretnének 
elősegíteni. így például a tervek között 
szerepel közlekedési szakemberek meg
hívása, valamint továbbképzések szerve
zése, melyeknek során többek között 
olyan elsősegélynyújtást is eltanulhatnak 
az érdeklődők, amely kifejezetten a 
motorsbalesetek esetén szükséges. Nem 
utolsósorban szerepel a rendőrök és a 
motorosok közötti kapcsolatépítés sem.

Természetesen a biztonságos motor
vezetést elősegítő programok mellett

ennek az alulról jövő kezdeményezésnek 
legalább ilyen fontos célja az, hogy kö
zösségé kovácsolja azokat a pécsvá- 
radiakat, akik a motorozás szerelmesei, 
és akik fontosnak érzik, hogy mind a fia
talabb, mind az idősebb nemzedékben ki
alakuljon a felelősségteljes közlekedés 
tudata. Ezt a célkitűzést szolgálnák a 
jóidő beköszöntővel a közös túrák, a Bu
dapesti Motorkiállítás meglátogatása, a 
motorostalálkozókon, vagy akár a helyi 
Város Napján való részvétel.

Az újonnan alakult klub havonta szer
vezi összejöveteleit a művelődési köz
pontban, eddig körülbelül húsz főt szám
lál - a tagok között találunk hölgyeket, 
és olyanokat is, akik csak érdeklődnek a 
téma iránt. A klub ezúton is sok szeretet
tel vár köreibe minden motorost, vagy 
motorozás iránt érdeklődőt!

További információk: Füri Ferenc (06-20/ 
969-4139, vtv@furiferi.hu)

Mozgáskorlátozottak
Egyesülete
Fogadónapok:
január 22., 9-12; február 3., 14- 
15

Mozgássérültek
Klubja
Klubnap: február 3., 15 órától

Felhívjuk a tagság figyelmét, hogy 
az egyesületi tagdíjat a fogadónap
okon fizessék be, ne a Hírlevéllel ki
küldött csekken! Amennyiben csek
ken fizettek, kérjük ennek tényét a 
tagkönyvbe fogadónapokon igazol
tassák! A tagkönyv csak leigazolva 
érvényes!

Tagdíj fizetési határidő: 2009. jú
nius 30.

mailto:vtv%40furiferi.hu
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A Kossuth tér - a középkortól napjainkig
A Kossuth tér virágosításával, teljes körű 
rehabilitációjával most a figyelem közép
pontjába került. Ismerjük-e valójában ezt 
a sokszor látott teret? Pécsvárad szinte 
teljes történetét őrzi az államalapítás
tól napjainkig.

Ez Pécsvárad középkori városközpontja. 
A bencés apátság, a Szent Péter és a Min
denszentek templom övezte téren tar
tották azt a vasárnapi piacot, melynek 
vámját Szent István adományozta a mo
nostornak. Utak tartottak különböző 
irányból erre a piactérre. Ma is itt állnak 
Pécsvárad legrégebbi épített emlékei. Itt 
sorakoztak a középkorban a polgárok 
házai és az apátság kúriái a borospincék
kel. E téren és a templomok, valamint az 
apátság közül egyesült Pécsvárad 1212- 
1316 között a két forrás, Csigerkútja, 
Gyulakútja körül kialakult falvak, a Néme
tek utcája, Olaszfalva valamint a Váralja 
falurész összeépiilésével.

Pécsvárad ma is őrzi középkori tele
pülésszerkezetét. A főútról felvezető ősi 
Vár utcán és a hajdani Német utcán, a mai 
Szent Gellért utcán érünk a térre, amely 
ma is a mezővárosok jellegzetes piacut

A Városi Könyvtár januári ajánlata
Szurmainé Silkó Mária:
Ajándékomat megbecsüld! 
Töredékek Szabó Magda 
életművéhez
Tóth Könyvkereskedés és Kiadó Kft., 
Debrecen, 2007

„Ha meghalok, ma
gammal viszem 
minden titkomat, s 
nem lesz irodalom- 
történész, aki meg 
tudja fejteni, mikor 
ki voltam, melyik fi
gurám, vagy mi volt 
valójában igaz eb
ben vagy abban az

ábrázolásban. A tükör, amelyet a világ felé 
fordítottam, halálommal széttörik, cserepei 
nyilván összeilleszthetők és beszoríthatóak 
lesznek valami keretbe, és mégsem azt mu
tatják majd, ami voltam, vagy amit terem
tettem" - fogalmazott Szabó Magda utol
só éveiben. A mai napig legtöbb külföldi 
fordítást megélt magyar prózaíró életmű

cájának képét nyújtja. Délről a 998-ben 
szent István által alapított bencés apát
ság, a hajdani kolostorvár határolja - ma 
István Király Szálló, konferenciaközpont, 
múzeum és romkert. Délről a Nagybol
dogasszony plébániatemplom zárja: 
1767-ben emelték Kelet-Baranya legré
gebbi plébániája, a Szent István parancsá
ra, 10 falu templomának épült Szent Pé
ter egyháza helyén.

Kelet felől a XI. századból származó 
Mindenszentek temploma áll. Szent Adal
bert templomaként is emlegették. A kö
zépkorban és a Nagyboldogasszony temp
lom felépítéséig ez volt a polgárváros 
plébániája. Azután napjainkig Pécsvárad

kötete tavaly, halála előtt pár héttel je
lent meg. A szerző, egykori barátnője ko
rabeli dokumentumok, fényképek, leve
lezések és személyes beszélgetések 
alapján kívánja feltárni számunkra az író
nőnek azt az oldalát, melyet kevésbé is
merünk. Szabó Magdát még életében 
kultikus tisztelet övezte, többtucat re
gény, számos dráma, elbeszélés, és ver
seskötet szerzője, haláláig külföldön is 
ünnepelt alkotó, a 20. század magyar iro
dalmának meghatározó alakja, anyáink, 
nagyanyáink örök kedvenc, megunhatat
lan olvasmánya. A könyv ennek az élet
műnek kíván tisztelegni.

Szigeti Andor:
Velünk élő nemzetiségek 
ételei - német, román, 
bolgár, görög, örmény
Mezőgazda Kiadó, Budapest, 2007 
Szigeti Andor már sokadik kötetét adja ki 
a hazánkban élő különböző népcsoport
ok tradicionális ételeiről, fáradhatatlan

temetőkápolnája. Körülötte ezer éve te
metkeznek a pécsváradiak. Mellette talál
ható a középkor óta a római katolikus plé
bánia, s amellett a katolikus felekezeti 
iskola, földszintjén a tanítólakásokkal. 
1948 után általános és iparitanuló-iskola. 
2000 óta Samu Géza szobrászművész 
életműkiállításának ad otthont.

Innen tart a református templomig az 
ősi Iskola utca. A teret északról a XIX. 
század végén épült református parókia 
zárja. Előtte Kossuth Lajos szobra, mely 
1930-ban került mai helyére. A tér északi 
részén fut a középkori út az erdő felé il
letve a Mecseken túloldalára. Ezen az 
úton juthatunk a Zengőre, a mai Kálvin 
utcán, mely elvezet bennünket a reformá
tus templom 1798-ban épült klasszicista 
stílusú épületéhez. Az utcában, a temp
lom alatt áll az egykori református fele
kezeti iskola. Ezen a környéken élnek 
Pécsvárad őslakói, a református magya
rok. A térről észak-nyugat felé induló 
Zengő utcát a középkorban Vásárútnak 
nevezték a távolabbi falvakban, mert ezen 
az úton érkeztek a pécsváradi piactérre 
messze földről a vásározók.

G. O.

kutatási érdemei elismeréseként ezért a 
Magyar Néprajzi Társaság felvette sorai 
közé. A szerző ezúttal is több évet fordí
tott arra, hogy a magyarországi német, ro
mán, bolgár, görög, és örmény közössé
gek sok száz hagyományos ételreceptjét 
közkincsé tegye.

A válogatás 
régi könyvek, nép
rajzi dolgozatok, 
múzeumi archívu
mok anyagának 
gondos tanulmá
nyozása alapján 
készült, minden 
esetben az adott 
nemzetiség nép

rajzkutatóinak véleményére is támasz
kodva. Szigeti könyve abban különbözik 
más szakácskönyvektől, hogy a tárgyalt 
népcsoportok mindennapi táplálkozás
kultúráját a gazdálkodás, a családi élet és 
az év jeles alkalmai bemutatása segítsé
gével ismerteti.

A pécsváradi városi könyvtár nyitva tartása: 
hétfő, szerda, péntek: 12-18; csütörtök: 
8.30-11.30; kedd: szünnap. Elérhetőségei: 
Pécsvárad, Pécsi út 2. Tel.: 72/465-072



PÉCSVÁRADI HÍRMONDÓ II

RENDŐRSÉGI HÍREK
Betörés a garázssoron
A karácsonyi ünnepek időszaka különösen 
kedvez a betörők számára, akik sajnos az 
idén sem tétlenkedtek. December 22-ére 
virradó éjjel több garázst is feltörtek a Bem 
utcai, valamint a társasházak belső udva
rában lévő garázssoron. Komolyabb pa
nasz két garázs esetében érkezett. A hí
vatlan látogatók kocsikat rongáltak meg, 
illetve autófelniket tulajdonítottak el. A 
nyomozás folyamatban van.

Megrongált utcanévtáblák

ismét vandálok áldozatául esett jónéhány 
közkincs Pécsvárad utcáin. Miután koráb
ban rendszeresen kárt okoztak a műve
lődési központ melletti hídon nemrégi
ben elhelyezett virágokban, ezúttal a 
város utcanévtábláit rongálták meg isme
retlen tettesek december 30-án. A van
dálok valószínűleg versenyszerűen űzték 
a könnyen hajlítható táblák célzott berú- 
gását, melynek eredményét a Polgármes
teri Hivatalban őrzik. A tettesek hosszú 
utat tehettek meg az éjjel: a Zengő utca, 
a Szentgellért utca, a Gyenes utca, a Hon
véd utca, a Dózsa György utca, a Kossuth 
tér, a Kodolányi utca, a Mecsekkörnyék, 
a Dombay utca, a József út és a Várkert 
táblái egyelőre üresen állnak a köztere
ken. A táblacsere már folyamatban van: 
az eredetileg műanyag táblákat, melye
ket nemrégiben állítottak fel újonnan,

HELYESBÍTÉS
Előző számunkban helytelenül jelent meg a Felvidékiek Klubja híreiben a 
Pécsváradon könyvbemutatót tartott Pukkai László születési helye, a felvidéki 
történész úgyis nem Felsőszeliben, hanem Alsószeliben született. Hibásan je
lent meg továbbá Mátyusfóld neve (Mátyásföldnek írva). A figyelmetlenségekért 
olvasóink szíves elnézését kérjük.

A szerk.

alumíniumra fogják váltani, amelyekben 
vélhetően nem okozható kár hasonló mó
don, és az eredeti táblákhoz képest is 
olcsóbban kivitelezhetők. Kérjük, akinek 
az ügyről bármilyen információja van, 
vagy szemtanúja hasonló esetnek, jelez
ze azt a rendőrségnél!

Kinek a karácsonyfája?
Baltavágás nyomait találták a művelődé
si ház előtt álló élő karácsonyfa törzsén a 
december 20-ára virradó éjjel. Hajnalra 
nem csak a fa törzsét, hanem a díszkivi
lágítást is sérülten találták, ugyanis az 
égősort feltehetően megpróbálták lesza
kítani a fáról. Az uszoda építésénél an
nak idején meghagyott élő fenyő néhány 

éve vette át a mindenki kará
csonyfája szerepét, 2008-ban a 
Közösségi Kerekasztal „öltöz
tette fel” sok segítséggel. A vi- 
lágosításhoz szükséges eszkö
zök megrongálása komoly 
anyagi kárt okozott. A fényeket 
az eredeti „fővilágosító”, Róth 
Nándor december 23-án helyre
hozta, hogy a fa a szerencsét
len kísérlet ellenére szentesté
re is kivilágítva pompázzon.

A rendőrség mindezek isme
retében, valamint a további

bűncselekmények megelőzésének érde
kében a következőkre hívja fel fokozot
tan a lakosság figyelmét:
- Ha valaki közterületen történő rongálást 

tapasztal, azonnal jelezze azt a rendőr
ségnél!

- Fokozottan figyeljünk az idényjellegű bűn
cselekményekre, így például a téli időszak
ban a fiistölőlopásokra a disznóvágás ide
jén.

- Bánjunk óvatosan a nagy tételű fizetőesz
közökkel, ugyanis hamis tízezresek és hú
szezresek vannak forgalomban, melyekkel 
Pécsváradon is fizettek már.

- A téli időjárás miatt a közlekedési viszo
nyok is veszélyesebbek ezekben a hónapok
ban, ezért vezessünk különösen óvatosan, 
körültekintően, mindig megfelelő műsza
ki állapotban lévő járművel induljunk út
nak!

KÖZÉRDEKŰ
INFORMÁCIÓK

PÉCSVÁRAD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
7720 Pécsvárad, Szentháromság lér 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.: 72/483-110,72/483-1 11 

Ügyfélfogadás: hétfőtől szerdáig: 8.00-15.30, 

pénteken: 8.00-11.00

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

Tel.: 72/565-008, fax: 72/466-377.

E-mail: pecsvaradi.vizmu @ dravanet.hu

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
LABDARÚGÁS
TEREMTORNÁK
Két teremtornát rendeztek az ünnepek 
között a sportcsarnokban december 27- 
én tizenkét csapat részvételével. Az 
együtteseket három darab négyes cso
portba osztották. Délután már a helyosz
tók következtek. A Família Bt. és a Pit Bulls 
kiizdhetett meg a döntőben, ahol végül 
is az előbbi szerezte meg a kupát. A 
bronzmérkőzésen a Mecsek Fűszert le
győzte a Primus Intert, így ők léphettek a 
dobogóra.

SZILVESZTER-KUPA
December 30-án kezdődött a Szilveszter
kupa kétnapos tornája. Első nap négy cso
portban összesen tizenhat csapat vívta 
meg a selejtezőket. Másnap az állva ma
radt nyolc együttes egyenes kieséses 
rendszerben küzdött tovább. A harmadik 
helyet az Austria Wein szerezte meg a Köz- 
Meg-Vill előtt. A döntőt, immár harmad
szor egymás után a Surge Team játszotta 
a Mecsek Füszért ellen. Idén sem alakult 
másképp, mint korábban, ismét a címvé
dő Surge Team nyert.

Friesz Péter

KÉZILABDA
Megújult erővel indul a tavaszi bajnoksá
gon a női kézilabdacsapat

A 2008-2009-es bajnokság tavaszi 
szezonja márciusban kezdődik. Január 7- 
én kezdtük el az alapozó edzéseket. A fel-

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

készülésünket rövid szezonzáró értéke
lés előzte meg. Az őszi szezonban tíz 
mérkőzést játszottunk (hat győzelem, 
három vereség, egy döntetlen). Legered
ményesebb játékosunk és egyben a me
gyei bajnokság gólkirálynője 113 góllal 
Napirana Viktória lett. Játékosállományunk 
a szezon elején betegségek és sérülések 
révén megfogyatkozott, így új igazolások
kal kellett a csapatot megerősíteni. Új já
tékosaink név szerint: Bareith Brigitta, 
Szatmári Réka, Ortmarm Erika, Rajfainé 
Moldván Ágnes. Az idény közben felme
rült kapusproblémát a csapat egy me
zőnyjátékossal ideiglenesen megoldotta 
Schuldeisz Barbara személyében.

Az új igazolások, a csapat küzdőszel
leme és az edzői munka gyümölcseként 
megerősödtek a lányok, és jöttek a győ
zelmek, mindez pedig a harmadik helyet 
hozta a tabellán. A bajnokság végére a 
csapat hasonló jó helyezést szeretne el
érni. Ehhez többek között a szponzorok 
is hozzájárulnak.

2008 decemberében 13 mezgarnitúrát 
kapott a csapat Moizs Attila közreműkö
désével a Mecsekvidéke Takarékszövetkezet 
(Mecseknádasd) jóvoltából. Ezúton sze
retnénk megköszönni a támogatást 
Pécsvárad Város Önkormányzatának, a Sport- 
csarnok vezetőségének, a P/FÖ-nek, a 
Mecsekvidéke Takarékszövetkezet mecsek- 
nádasdi kirendeltségének, a Pécsvárad 
Tourinformnak, a Pécsvárad Textnek, vala
mint egyéni támogatóinknak: Szabó Gá-

PR0GRAMS0R0L0
• január 21., szerda: 11 órától Hattyúk 

tava mesejáték a Nektár színház elő
adásában (Belépő: 500 Ft/fő)

• január 22., csütörtök, a Magyar 
Kultúra Napja: 17 órakor a gobelin
kiállítás megnyitója: 17.30-kor ün
nepi műsor; 18.30-kor a gobelin-ki
állítás díjainak átadása

• január 23., péntek: A Kodolányi Já
nos ÁMK Általános Iskola színjátszó 
csoportjának előadása. A belépés 
díjtalan.

• január 24., szombat: Svábbál (Érd.: 
Fatalicska Pizzéria, 72/466-552)

• január 29., csütörtök: 17 órától Fel
vidékiek Klubja

• január 31., szombat: 15 órákor a 
Kodolányi János ÁMK Általános Is-

bornak (Budapest), Till Adolfnak, Andrics 
Márknak, Haál Rolandnak és Gyenis Péter
nek (Pécsvárad). Szurkolóinkat továbbra 
is szeretettel várjuk mérkőzéseinkre!

Hódosiné Vadász Ildikó

Sikeresen kezdett
a női utánpótláscsapat
2008 nyarán megalakult a 12-15 éves lá
nyokból álló utánpótláscsapat. Hét felké
szülési, és nyolc tét mérkőzést játszott a 
csapat decemberéig. A többségében 16- 
18 évesekkel játszó középiskolás bajnok
ságban négy győzelemmel, kettő vereség
gel az őszi szezon végén harmadik helyén 
áll a csapat. Az ADIDAS-bajnokság U15 
évesek megyei selejtezői után harmadik
ként továbbjutva, a régiós döntőben foly
tatják a lányok Baranya, Zala, Somogy me
gyei résztvevőkkel megrendezésre kerülő 
mérkőzéseket. A Pécsváradi Sportkört, 
valamint a sportcsarnokot kérték fel a 
döntők megrendezésére, melyeknek vár
ható időpontja 2009. február 14.

Említést érdemlő esemény volt az őszi 
tanítási szünetben megrendezésre került 
edzőtábor. A Mecseknádasdon lezajlott, 
jól sikerült programot a szülőkkel közö
sen elkészített vacsora zárta. Köszönet a 
szervezésben, illetve ellátásban aktív sze
repet vállaló Garainé Chémann Anikónak, 
a Schlossberg vendéglő személyzetének és 
Kófiás Endre AMK igazgatónak.

Az edzésben végzett kitartó munkáju
kért és magatartásukért dicséretet érde
melnek: Brand Réka, Garai Nikolett, Gyenis 
Alexandra és Kresz Kíra.

Valentai Csaba

kóla színjátszó csoportjának elő
adása. A belépés díjtalan.

• február 6., péntek: A Kodolányi Já
nos ÁMK Általános Iskola felső tago
zatának farsangi bálja

• február 7., szombat: A Kodolányi Já
nos ÁMK Alapfokú Művészeti Iskola 
farsangi bálja

• február 9., hétfő: Sakkverseny
• február 10., kedd: A Nyugdíjasok Kör

zeti Egyesületének farsangi bálja
• február 13, péntek: A Kodolányi Já

nos ÁMK Általános Iskola alsó tago
zatának farsangi bálja

• február 16., hétfő: A Pécsváradi Vár
baráti Kör éves közgyűlése

(A programok helyszíne a művelődési köz
pont)
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