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Évértékelő 2008
Zsó/í János lemondása után alpolgármesterként láttam el a feladatokat az április 6- 
i választásokig. A január elejei törvényes átadás - átvétel után az időszakos polgár- 
mesteri választásokig az időszakos polgármesteri ügyek kezelésére igyekeztem 
koncentrálni. Megismerkedtem a hivatal külső kapcsolatrendszerével, megyei és 
kormányhivatalokkal, intézményeink belső működésével.

Az átvétel után két fontos pályázatot kel
lett pontosan február végéig befezezni és 
beadni, amelyeket profi pályázatíró cégek 
írtak. Iskolafelújítási pályázatunk már elő
rehaladott állapotban volt, míg kistérsé
gi pályázatunk éppen határidőre került 
beadásra. Sajnos mindkét pályázatunk si
kertelen volt. Az iskolafelújítási pályázat 
formai hiba miatt, míg a szakrendelő pá
lyázat egy minisztériumi igazolás késése 
miatt nem került elbírálásra. Az eddigi pá
lyázataink kudarcai ellenére is a képvise
lő-testület fontosnak tartotta, hogy to
vábbra is pályázzunk. Fejlesztéseinket 
ugyanis csak az uniós pályázati források
ból tartjuk reálisan megvalósíthatónak.

A 2008-as költségvetés elfogadásánál 
is már látszott, hogy az önkormányzati 
normatívák tovább szűkültek, és folyama
tosan nőtt az állam által átruházott fel
adat, amelyet nem követett az elegendő 
pénzügyi forrás. Ennek következménye 
lett, hogy az önkormányzat saját bevéte
leiből (személyi jövedelemadó, helyi adó 
stb.) volt kénytelen fedezni működési fel
tételeit. A helyi adók 2007-ben ugyan 
még fedezték a működési hiányokat, de 
2008-ban ez már nem volt elegendő, és 
csak egy minimális hitelfelvétellel vált 
lehetségessé az egyensúly. A nagyobb 
problémát az okozta, hogy a saját bevé
teleink adták addig azt a pénzforrást, 
amely mozgásteret biztosított a fejlesz
tésekhez, karbantartásokhoz, a pályáza
ti önrészekhez.

Az önkormányzat a ciklusprogramjá
ban több feladatot tűzött ki, így a köz
ponti iskola teljes rekonstrukcióját, az 
alsó iskola korszerűsítését (fűtés, korsze
rűsítés), a Vár utcai óvoda megerősítését, 
a művelődési ház teljes gépészeti felújí
tását, a város főterének teljes rendezé-

Az elmúlt év egyik kiemelkedő eseménye a máréfalvi 
testvérkapcsolat megkötése
sét, a városi múzeum épületének teljes 
vízszigetelését, stb. Ezeken kívül még 
számos kisebb léptékű intézménykor
szerűsítést, városrendezési feladatokat 
határozott meg, mint például a ravatolozó 
megújítása, a vár állagmegőrzése, hosszú 
távú folyamatos működtetésének megol
dása, stb.

A város működésének pontos áttekin
tése az elkerülhetetlen racionálázás miatt 
szintén fontos feladat volt. Ezt egy uniós 
pályázat révén próbáljuk megoldani, ami 
beadásra került és elbírálása folyamatban 
van (ÁROP-pályázat). Emellett elkezdtük az 
intézményeink működési rendszerének át
tekintését, a lehetséges belső tartalékok 
feltárása, az olcsóbb működtetés érdeké
ben. Az önkormányzat ezért meghatároz
ta az intézményi szolgáltatások fontossá
gi sorrendjét (kötelező és nem kötelező 
feladatok sorrendje). E tekintetben a kép
viselő-testület és bizottságai nagy segít
séget nyújtottak.

Fontos szempont volt az is, hogy a 
megkezdett intézményracionálázás ne 
„fűnyíróelv” szerint, hanem prioritási 
sorrend szerint történjen. Elmondható az 
is, hogy intézményeinket eddig is szoros 
gazdálkodás jellemezte. A humán erőfor
rások tekintetében, amely a működési 
költségek nagyobb hányadát teszik ki, 
rendre nem érték el a kötelezően elírt 
minimális létszámot sem.

Gyakran ezen minimális létszám biz
tosítása csak munkaügyi pályázatok ré
vén volt elérhető. A magas rezsiköltsé
gek és ezen belül a fűtési költségek 
csökkentése miatt határozott önkor
mányzatunk, hogy energiacsökkentési és 
racionalizálási programot hajt végre. A 
2009-es évben ezért egy városközpont
ban lévő termálkút fúrásával próbálkozik, 
több intézményünkben pedig fűtéskor
szerűsítést hajtott végre (zeneiskola, al
sós iskola). Az eredményes kútfúrás ese
tén közintézményeink fűtését váltanánk 
ki olcsóbb, geotermikus hőenergiával, 
amelyet részben pályázati forrásokból ol
danánk meg. Ennek engedélyezése folya
matban van. Képviselő-testületünk kora 
nyáron döntött arról, hogy a fejlesztési 
elképzeléseinkhez szükséges önrészt 
kötvény kibocsátásból biztosítja. Ezt még 
a pénzügyi válság előtt szeptember ele
jén sikerrel végrehajtotta.

Fontos szempontnak tartotta az önkor
mányzat, hogy az érezhetően szűkülő fel
tételek mellett is városunk megőrizze 
azokat a vívmányokat, amelyeket az el
múlt évtizedekben halmozott fel, és ame
lyek Pécsváradot a „kultúra kisvárosává” 
emelték az elmúlt években. Az oktatás
ban, a zenei képzésben nyújtott magas 
szintű teljesítmény következménye, hogy 
városunkban pezsgő zenei élet van, isko
lánkból a nemzeti nyelv oktatása révén 
is jobb felvételi lehetőségekkel kerülnek 
ki a végzettek. Emellett számos olyan 
kulturális rendezvényünk van, amelyeket 
továbbra is szeretnénk megtartani (Varos 
Napja, Szent István Napok, Pécsváradi Vár
színház, Fa Művészeti Alkotótábor, Leányvá
sár illetve Gesztenyeszüret).

Folytatás a 2. oldalon

PÉCSVÁRADI
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Folytatás az /. oldalról
Ezeket a várost is ismertté tevő kulturá
lis rendezvényeket a szűkülő források el
lenére is megtartottuk és megrendezzük 
idén is.

Külön gonddal foglalkozott az önkor
mányzat a városmarketing stratégiával, 
hogy rendezvényeink még ismertebbek 
legyenek és valódi vonzerőt jelentsenek 
a fiatalok letelepedésében. Természeti és 
kulturális értékeink olyan turisztika vonz
erőt jelentenek, amelyből a város és vál
lalkozóink is profitálhatnak. 2008-ban a 
felsorolt programokon kívül még számos 
kulturális esemény is volt, így például 
Megyei Vadásznapok, Országos Fúvószene
kari Találkozó, Platthy György Emlékkonfe
rencia, máréfalvi testvérkapcsolat-létesí
tés, felvidéki és német emlékkő-avatások, 
számos kiállítás és koncert a művelődési 
házban stb.

A civil szervezetek aktivitásában is ki
emelkedő év volt 2008. A Közösségi 
Kerekasztal együttműködésével részben 
pályázati forrásokból megszépültek váro
si tereink (virágosítás; ülő padok, szemét- 
tárolók, virágládák kihelyezése). Ezen 
kezdeményezéshez járult hozzá az önkor
mányzat a TEÚT-pályázat révén, amellyel 
a város középkori főterét, a Kossuth-te- 
ret rendezte. A Közösségi Kerekasztal az

év utolsó napjaiban egy szociális lakás- 
építési programot, jótékonysági karácso
nyi vásárt és a hátrányos helyzetűek ka
rácsonyi ajándékozását valósította meg. 
A Cigány Kisebbségi Önkormányzattal 
együttműködve segített a Pécsváradon 
először jelentkező hajléktalanság prob
lémájának átmeneti megoldásában is. 
Rendezvényeihez sokan csatlakoztak, tár
sadalmi munkáiban sok embert mozgat
tak meg. Más egyesületeink, így a moz- 
gáskorlátozottaink és a nyugdíjasaink is 
számos rendezvényt tartottak (országos 
találkozók, jubileumi rendezvények stb.) 
A Mozgáskorlátozottak Vadrózsa dalárdá
ja olyan népszerű lett, hogy számos ön- 
kormányzat és klub hívja őket műsoraik
hoz. Mindezen pezsgő civil működéshez 
nyújt megfelelő körülményeket és hátte
ret a művelődési központunk.

A Pécsváradi Várbaráti Kör, mint a város 
legemblematikusabb egyesülete szoká
sos évi rendezvényei mellett élő lelkiisme
rete volt a képviselő-testületnek. Segített 
abban, hogy olyan rendeletek szülesse
nek, amelyek a város által felépített ha
gyományok megőrzését segítsék. Ja
vaslataik révén a városképet megőrző 
pályázatot is létesítettünk. Kisebbségi 
rendezvényeink szintén tovább erősítet
ték multikulturális rendezvényeit. Váro

sunk tánccsoportja szintén örvendetesen 
fejlődött szakmailag is, számos helyen és 
számos rendezvényeken lépett fel.

Az önkormányzat üléseinek élő köz
vetítéseit a város lakói visszaigazolták, 
hogy ez szükséges. A közügyek jobb meg
értését, a döntéshozatal mechanizmusa
it teszi lehetővé a polgároknak. Ezt a célt 
szolgálja a megújult Pécsváradi Hírmon
dó is.

2008 a „viharfelhők” ellenére is jó év 
volt. Fontos, hogy tudjuk nehéz, hónapok 
és évek jönnek. Városunknak is össze kell 
húznia a „nadrágszíjat”. Képviselő-testü
letünk ezt a decemberi ülésén már meg
kezdte. A polgármester, az alpolgármes
ter és a képviselők az önkormányzat és a 
közalkalmazottak maguk juttatásainak 
megnyirbálásaival kezdték a költségcsök
kentést. A várható további nehézségek 
ellenére is a legfontosabb feladatunk, hogy 
megőrizzük a város pénzügyi egyensúlyát 
2009-ben is. Ez nélkülözhetetlen ahhoz, 
hogy kitűzött céljaink megvalósuljanak, de 
eddigi értékeink se szenvedjenek csorbát. 
Kérem városunk polgárait, hogy ennek tük
rében segítsék munkánkat, legyenek bírá
lóink és segítsenek bennünket építő javas
lataikkal. A közéleti aktivitás előbb-utóbb 
meghozza gyümölcsét.

Fogjunk tehát össze Pécsváradért, 
gyermekeink jobb jövőjéért 2009-ben is!

Dr. Bíró Ferenc 
polgármester

AZ ÖNKORMÁNYZAT HÍREI
Az önkormányzat 2009. évi munkaterve
Pécsvárad képviselő-testülete közszemlére 
bocsátja 2009. évi munkatervét, mellyel kap
csolatban várja a lakosság véleményezését, 
kiegészítéseit, javaslatait. Az idei testületi ülé
sek előre meghatározott témái a következők. 
Február 23.
- 2009. év programjai
- Városi rendezvények
- Az uszoda működési rendje
Március 30.
- Az intézmények tájékoztatója működésükről
- A művelődési központ feladatellátása
- A Pécsváradi Polgármesteri Hivatal beszá

molója
- Beszámoló az önkormányzat gyermekvé

delmi és gyermekjóléti tevékenységéről
- Tájékoztató az Entz Béla Egészségügyi 

Központban folyó tevékenységről, a lakos
ság szociális és egészségügyi helyzetéről

- Pécsvárad szociális koncepciója 
Április 27.
- Rendelet a temető működéséről
- Tájékoztató a közrend, közbiztonság hely

zetéről (közmeghallgatás)
- Külföldi partnerkapcsolatokkal összefüggő 

teendők áttekintése
- Rendelet a 2008. évi zárszámadásról
- Az önkormányzat gazdasági programja
- Ciklusprogram tárgyalása
Május 25.
- A Városi Krónika összesítése
- Az önkormányzat érdekeltségével műkö

dő gazdasági társaságok beszámolói
- A várral és a helyi idegenforgalommal kap

csolatos intézkedések
- Pécsvárad városmarketing stratégiája 
Június 29.
- Intézmények pedagógiai programja, szer

vezeti és működési szabályzatának jóváha
gyása

- Tájékoztató a Spartacus Sportkör tevé
kenységéről

- Döntés az önkormányzati kitüntetésekről
- A Szent István Napok programja
- A Pécsváradi Ifjúsági Önkormányzat tájé

koztatója

Augusztus 19. - Ünnepi önkormányzati ülés 
Szeptember 28.
- Féléves pénzügyi beszámoló
- A Szent István Napok értékelése
- Beszámoló a tanévkezdésről és az intéz

ményi működésről a nevelési-oktatási in
tézményekben

Október 26.
- Beszámoló a Gondozási Központ tevékeny

ségéről
- A Várbaráti Kör tájékoztatója tevékenysé

géről
- A Mozgáskorlátozottak Egyesületének tá

jékoztatója
- A Pécsváradi Nyugdíjasklub tájékoztatója 
November 30.
- Az önkormányzat 2010. évi költségvetési 

koncepciója
- Téli szociális intézkedések
December 21.
- Pénzügyi tárgyú rendeletek módosítása
A képviselő-testület soron következő ülése február 
23-án, hétfon, 16 órakor lesz a művelődési köz
pontban. Az ülést a Pécsváradi Városi Televízió élő 
adásban közvetíti.
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A Magyar Kultúra Napja
Január 22-én ünnepli az ország a Magyar Kultúra Napját, melyet a Himnusz végső 
formába öntésének dátumaként könyvelünk el. Ennek alkalmából 1989 óta ország
szerte számos ünnepséget rendeznek, melyek a kultúra szerepét, nemzeti hagyo
mányainkat hangsúlyozzák mindennapi életünk során, valamint nemzeti öntuda
tunk alakításában. Pécsváradon versennyel egybekötött gobelin kiállítással, majd 
azt követően ünnepséggel emlékeztek meg erről a napról.

Gobelin-kiállítás
A gobelin kiállítás, melynek ötlete Gungl 
Jánosnétól származik, nem első alka
lommal került megrendezésre, és bátran 
elmondható, hogy idén is nagy népsze

rűségnek örven
dett: 17 alkotó 56 
műalkotását tárták 
a nézők elé január 
22-én a művelődési 
központban, ahol a 
kiállításmegnyitót 
követően összesen 
90 szavazatot ad
tak le a jelenlévők 
a közönségszava
zás során. Termé
szetesen szakmai 
zsűri is jelen volt a

kiállításon, így az „amatőr” kézművesek
nek igazi versenyt jelenthetett a megmé
rettetés. A zsűri mindhárom dobogós he
lyezésen megosztott díjat adott át. A 
kiállításon résztvevő látogatók között leg
népszerűbbnek bizonyult gobelin-mű 13 
szavazatot gyűjtött be. A helyezettek az 
elismerés mellett apró ajándékcsomaggal 
térhettek haza. Idén a következő pécsvá- 
radi asszonyok könyvelhettek el sikere
ket gobelin-készítés terén:

• 1. helyezett: Árkosi Andorné (Sziklás 
lány c. képéért); Kohlmanné Fischer Éva 
(Hermelines nő c. képéért)

• 2. helyezett: Kaiser Józsefné (Szent 
László átkel a Dráván c. képéért); Pong- 
ráczné Boris Gyöngyi (Vitorlás c. képé
ért)

• 3. helyezett: Bárácz Zsuzsanna (Mucha: 
Kankalin c. képéért); Kuti Erika (Napra
forgó c. képéért)

• A közönségdíj nyertese: Bárácz Zsu
zsa (Nofratéte c. munkája)

A versenyen ugyan nem értek el he
lyezést, ám munkájukkal úgyszintén hoz
zájárultak a kiállítás színvonalához: 
Bérezés Boldizsárné, Borbély Ilona, Borsós 
Józsefné, GunglJánosné, MiillerJánosné, Őry 
Dénesné, Pongrácz Panka, Ruder Istvánné,

k versenyen 3. helyezést elért Bárácz Zsuzsanna a 
közönségdíjat is elnyerte

Schrempf Károlyné, Szakálos Györgyné és 
Varjasi Ferencné. A kiállítást a Kodolányi 
János ÁMK Zeneiskolájának vonós duója 
nyitotta meg Merkl Anita és felkészítő ta
nára, Naszvadiné Podányi Eszter személyé
ben, akik Bach Marsch című darabját ad
ták elő a közel száz érdeklődő előtt. A 
szervezők köszönettel tartoznak az aláb
bi támogatóknak: Borostyán Virágüzlet, 
COOPKft., Ez+Az, Mayline Divat, Pécsvárad 
Város Önkormányzata, Vendula Virágüzlet.

A Zengö-csata ötéves évfordulója
2004. február 13-án a Zengőt védő ci
vilek megakadályozták a fák kivágását 
a csúcson, és ezzel elejét vették a loká
tortelepítésének. Pécsváradiak, hosszú- 
hetényiek, komlóiak, pécsiek és a 
Greenpeace aktivistái. E napon folyta
tódott az 1996 májusában a Pécsváradi 
Várbaráti Kör által megkezdett tiltako
zás, és elkezdődött ennek az évtized
nek az egyik legemlékezetesebb kör
nyezetvédő akciója, a Civilek a Zengőért 
Mozgalom. Az ügy 2005. november 23- 
án kormánydöntéssel zárult le meg
nyugtatóan - a Kelet-Mecsek Termé
szetvédelmi Területre nem került 
lokátor. Az eltelt idő közben a Zengő

A pécsváradi gobelin-készítők művei ja
nuár 20-ig tekinthetők meg a művelődé
si központ emeleti klubtermében és ga
lériájában.

Minden alkotónak szívből gratulálunk!

Ünnepi műsor

Tolnai Gréta és Pusch Réka népdalokat adott elő

A kiállításmegnyitót követő ünnepi mű
sor a Magyar Kultúra Napjához méltóan 
a fiatal tehetségek bemutatkozásánakje- 
gyében telt. A Himnusz közös eléneklé- 
sét, valamint Hohmann István alpolgármes
ter beszédét követően a helyi általános 
iskolások, zeneiskolások, néptáncosok 
vették birtokukba a színpadot. Pongrácz 
Panka és Becker Norbert versmondással, 
Varga Viktor trombitajátékával, Tolnai 
Gréta és Pusch Réka népdalokkal, Tóth 
Gabriella pedig szaxofonjátékával színe
sítette a műsort. Nyitó- és záróprogram
ként a helyi kultúra egyik legfontosabb 
őrzőjének, a Zengő Néptánc Egyesületnek 
előadását láthatták az érdeklődők.

neve, a magát fához láncoló ember képe 
jelkép lett, és megismerte az egész vi
lág. A környezetvédő mozgalom mel
lett az ország legnevesebb elméi álltak 
ki, pártállásra való tekintet nélkül. A tör
téntekről könyv, két dokumentumfilm 
született és óriási sajtódokumentáció. 
A Zengőre azóta is ezrek látogatnak el 
az ország minden tájáról.

Emléktúra indul február 14-én, 
szombaton 10 órakor a Zengőre 
Pécsváradról, a Kossuth térről és 
Hosszúhetényből, a kőbányától. 12 
órakor találkozás a csúcson, megem
lékezések az öt éve történtekről.

Civilek a Zengőért Mozgalom
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A Kodolányi János 
ÁMK hírei

A téli szünet hamar véget ért, sajnos hó 
nélkül. A Dombay-tó jege viszont vastag
ra hízott, így kaphattunk egy kis ízelítőt 
a tél örömeiből. A hónap első két hetét 
a dolgos hétköznapok jellemezték, ek
kor teljesítették a gyerekek a félévi fel
mérőket, adtak számot az eddig tanul
takról. Az első félév január 16-án ért 
véget, a bizonyítványokat 23-án osztot
tuk ki.

Az alsó tagozat hírei
Már a második tanítási napon, január 6- 
án kulturális élménnyel gazdagodhattak 
tanulóink egy színvonalas hangversenyen. 
A második félév első hete igen mozgal
masan telt. 21-én, szerdán iskolásaink egy 
fergeteges előadást láthattak a művelő
dési központban Hamupipőke címmel. Ja
nuár 22-én rendeztük meg az alsó iskolá
ban a német szavalóversenyt, amelyen évről 
évre egyre több tanuló vesz részt. Idén 
több mint hetven bátor és jól felkészült 
jelentkező közül kellett a zsűrinek kivá
lasztania a legjobb verseket, legfrappán
sabb előadásokat. A következő eredmé
nyek születtek:

I. osztály: 1. Pere Gergő 1 .A; 2. Emeneth 
Petra 1 .B ; 3. Merics Márton l.B

II. osztály: /. Marton Zita 2.B; 2. Jéhn 
Fanni 2.B; 3. Kőszegi Korina 2.A és Kelemen 
Róbert 2.B.

III. osztály: 1. Bogdán Márió 3.A; 2. 
Szakálos Fédra 3.A; 3. Penczel Richárd 3.B

IV. osztály: 1. Panta Kamilla 4.B; 2. 
Brandt Bálint 4.B; 3. Vörös Blanka és Schnell 
Bianka 4.B

Német nemzetiségi nyelvjárás kategó
riában a zsűri a következő három tanulót 
juttatta tovább: Kleisz Ottó és Pap Marcell 
az l.B,Jéhn Viktória 2.B.

Minden versmondónak gratulálunk, 
megköszönve lelkiismeretes felkészülé
süket. A verseny előkészítését, összefo
gását Gungl Lászlóné vállalta, a tanulókat 
Blum Marianna, Gungl Lászlóné, Hohmann- 
né Schunk Edit, Szabó Tamásné Gasteiger 
Eszter és Tóth Györgyi készítette fel.

Ebben a hónapban teljesítette egyhe
tes tanítási gyakorlatát a 2,b osztályban 
Lauer Mónika főiskolai hallgató. Mento
rai Gungl Lászlóné és Tolnai Zoltánná 
voltak.

A kultúra napja jegyében január 23-án, 
pénteken tekinthettük meg a Scháfferjó- 
zsef tanár úr vezette színjátszó szakkör 
vidám előadását, ami az alsós tanulók kö
rében viharos tetszést aratott, mindenki 
remekül szórakozott. Ezúton mondunk 
köszönetét az önfeledt percekért, és kí
vánunk a színjátszóknak további sike
reket!

A színjátszó szakkör előadása
Ugyanezen a napon osztottuk ki a fél

évi bizonyítványokat, amelyben szöveges 
értékeléssel tájékoztatjuk a kedves szü
lőket gyermekük tanulmányi előmenete
léről és iskolai magatartásáról. A sok jó 
bizonyítványhoz gratulálunk, a kevésbé 
jók kijavításához pedig sok szorgalmat és 
kitartást kívánunk!

Felsős híreink
Az Országos Lotz János szövegértési és he
lyesírási verseny iskolai fordulóján Tolnai 
Gréta 7.A osztályos tanuló vett részt. 102 
pontot ért el, és ezzel jogosultságot szer
zett a megyei fordulón való részvételre, 
melyet 2009. február 6-án tartanak Bony- 
hádon. Gratulálunk Grétának és felkészí
tő tanárának, Lantos Istvánnénak.

Január 22-én, a magyar kultúra napján 
több tanulónk is különböző rendezvénye
ken vett részt e jeles esemény megünnep
lésében. Hock Norbert, Pasin Dániel 5.A; Hock 
Helga, Horváth Csenge, Jéhn Máté, Kleisz Bá

lint 5.B; Jéhn Márk 7.B; Kopa Marcell 7.C és 
Simor Kamilla 8.B osztályos tanulóink a 
Mohácson megrendezett versmondó ver
senyen jártak, és értek el igen szép ered
ményeket. Kopa Marcell az első, Simor Ka
milla a harmadik, Jéhn Márk pedig az 
ötödik helyen végzett. Gratulálunk nekik 
és felkészítő tanáraiknak, Lantos István
nénak és Scháffer József tanár úrnak.

Ugyanezen a napon tartottunk ünnepi 
műsort a művelődési központban, ahol 
Pongrácz Panka (5.B) és Becker Norbert 
(6.A) adott elő egy-egy verset, Tolnai Gréta 
(7.A) és Pusch Réka (8.B) pedig népdalo
kat énekelt. Felkészítő tanáraik: Boris 
Sándorné, Szabó Gyöngyi.

Iskolánk 8. osztályos tanulói 2009. ja
nuár 24-én írták meg az országos köz
ponti felvételi vizsgát matematikából és 
magyar nyelvből. A jelentkezési lapok el
küldési határideje a középfokú iskolák
ba február 20-a.

A színjátszó szakkör
A sulinkban lehetőségünk van több 

szakkörön is részt venni. Ha tehetném, 
mindegyiken ott lennék, de az időm nem 
engedi. Ezért sajnos választanom kellett. 
A színjátszó szakkör mellett döntöttem. 
Mikor idekerültem, ötödik év elején, még 
nem darabokat tanultunk, hanem szójá
tékokkal, rögtönzésekkel próbált ben
nünket Scháffer József tanár bácsi, a szín
játszó szakkör vezetője bevezetni a 
színjátszás rejtelmeibe. Egy idő után már 
szerepeket is kaptunk, amit nagy lelke
sedéssel tanultunk meg, és gyakoroltunk.

Azóta eltelt három év, de még mindig 
szeretek a szakkörre járni. Kis csapatunk
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is bővült, így huszonegyen vagyunk. Leg
utóbb 2009. január 23-án adtuk elő a 
pécsváradi általános iskolásoknak, a 
várkonyi és a nagypalli gyerekeknek a 
különböző tréfás, vidám darabokból 
összeállított műsorunkat.

Az előadásban A parkban, Az udvarias
ság, Az éberség magasiskolája, Fodrásznál, 
Pletyka, Csilicsala csodái és Az élő szobor 
című jelenet szerepelt. Az utolsó darabot 
már többször is előadtuk. Ezen kívül a 
programban még három dalos produkció 
is helyet kapott. Meghívott vendégekként 
a 8.B osztály német nemzetiségi kórusa 
négy német népdalt énekelt Poller György 
tanár úr vezetésével. A dalok címe: „Heute 
in dér Nacht”, „Ich hab ein Háusl am Rhein", 
„Mein Vater hat e HausI", „Muss i denn”. 
Mellettük Pusch Réka és én is szólót éne
keltünk. Réka a „Sej, piros búzát", én pe
dig a „Túl a vízen egy kosár" című népdalt 
adtam elő. Bennünket Boris Sándorné 
tanárnő készített fel.

Úgy gondolom, a műsorszámok min
denkinek tetszettek, persze azt figyelem
be véve, hogy mi csak lelkes amatőrök 
vagyunk. Az egyórás műsor után sokan 
jöttek a csapatnak gratulálni, és a szűnni 
nem akaró vastaps is azt mutatta, hogy 
tényleg jók voltunk. Nagyon örültünk, 
hogy nemcsak a felnőtteknek, hanem a 
diákoknak is tetszettünk. Ebből is látszik, 
hogy ha valaki szorgalmasan gyakorol, 
annak megvan az eredménye. Reméljük, 
a tanár úr is büszke ránk. Én mindeneset
re nagyon élveztem, hogy ott lehettem, 
és szerepelhettem.

Úgy érzem, jól döntöttem, amikor a 
színjátszó szakkört választottam. Remé
lem, amíg ebbe az iskolába járok, tagja 
lehetek ennek a szuper kis csapatnak.

Tolnai Gréta 7.A

Iskolai sporthírek
FÁBIÁN SEBESTYÉN-EMLÉKTORNA
Január 21-én emléktornát rendeztünk 
kedves tanítványunk, Fábián Sebestyén em
lékére. Sebestyén, amíg egészséges volt, 
iskolánk csapatának tagjaként sok mér
kőzésen szerepelt eredményesen, nagyon 
szerette a labdarúgást. A kupákat és kü- 
löndíjakat családja ajánlotta fel, és kéré
sükre mostantól minden évben megren
dezzük ezt a tornát. A négy csapat 
játékosai lelkes és látványos játékkal szó
rakoztatták a számos szurkolót.

Eredmények: I. Pécsvárad 9 pont 
(20:0); II. Hosszúhetény 6 pont (11:3); III. 
Mecseknádasd 3 pont (5:4); IV.Hidas 0 
pont (0:29)

Különdíjak: legjobb mezőnyjátékos: 
KunglÁdám (Pécsvárad); gólkirály: Lőrincz 
Géza (Hosszúhetény); legsportszerűbb já
tékos: Spannenberger Máté (Pécsvárad); 
legjobb kapus: Méder Zsolt (Mecsek
nádasd); legjobb pécsváradi játékos: Prigli 
Gergő

A pécsváradi csapat játékosai: Albert 
Flórián, Jéhn Márk, Kisföldi Dávid, Kleisz 
Krisztián, KunglÁdám, Pista Benjámin, Prigli 
Gergő, Spannenberger Máté, Váradi Richárd. 
A csapat vezetője Gelencsér János.

Szabó Tamásné Gasteiger Eszter, 
Gelencsér János, Szabó Gyöngyi

Események 
a II. Béla 
Középiskola 
életében
Pécsváradon a báli szezon egyik 
legrangosabb eseménye évről évre 
a II. Béla Középiskola szalagavató ün
nepélye és bálja, amely idén január 
16-án pénteken került megrende
zésre a sportcsarnokban és a mű
velődési házban. Ismét több száz 
szülő és családtag nézte végig a sza
lagok feltűzését, a végzős osztályok 
táncbemutóit. Keringő gyertyafény
ben, szamba és rocky csalt ütemes 
tapsot a nézőkből. Ezt követően jó 
hangulatú bál következett. Büszkék 
vagyunk 45 végzős középiskolá
sunkra, közel ötven leendő pék és 
húsfeldolgozó szakmunkásunkra. 
Külön öröm számunkra, hogy né
pes, 30 fős esti gimnáziumi osztá
lyunk is részt vett az ünnepélyen. 
Ma már mindannyian a vizsgákra 
készülnek, amihez kitartást és sok 
sikert kívánunk nekik.

Az iskola életében rangos és 
megtisztelő esemény következik. 
Elismerve az itt folyó szakoktatást 
ismét Pécsváradon rendezik a pék 
tanulók országos tanulmányi versenyét 
márciusban.

ZENEISKOLAI HÍREK
ÚJÉVI BIG BAND-KONCERT

Január 4-én a Pécsváradi Big Bánd Wagner 
József vezetésével nagysikerű újévi kon
certet adott a művelődési ház nagyter
mében. Minden eddiginél is nagyobb volt 
az érdeklődés, hisz pótszékeket kellett 
betenni a nagyszámú közönségnek, aki a 
koncert végén még sokáig ünnepelte az 
együttest. Remek, színvonalas műsort hal

lottunk, mindezt fűszerezve a karnagy szi
porkázó humorával, egy igazán vidám, 
kellemes délutánt kaptunk. Köszönjük!

SIKERES FÉLÉVZÁRÁS
Sikeresen zártuk az első félévet! Január 
5-től két héten át zajlottak a félévi vizs
gák és tanszaki hangversenyek. Iskolánk
ban minden növendék megfelelt a félévi 
tantervi követelményeknek a jól begya
korolt darabok bemutatásával.

IFJÚSÁGI HANGVERSENYSOROZAT
Január 6-án minden növendékünk részt 
vett a Filharmóniai Ifjúsági Hangverseny- 
sorozat egy újabb előadásán. A hangver
senyre a környező települések iskoláiból 
is érkeztek gyerekek.

A MAGYAR KULTÚRA NAPJA
Január 22-én a Magyar Kultúra napján ren
dezett kiállításon és ünnepi műsorban fel

lépett iskolánk vonósegyüttese, valamint 
két szólista: Varga Viktor trombitán és Tóth 
Gabriella szaxofonon. Tanáraik: Naszvadiné 
Podányi Eszter, Wagner József, Kreszits Mar
git. Zongorán közreműködött Papp 
Gyuláné.

MEGYEI TALÁKOZÓ
Február 20-án iskolánk ad otthont a kla
rinétos és szaxofonos növendékek megyei ta
lálkozójának, közel huszonöt zeneiskola 
részvételével. A rendezvény 10 órakor 
kezdődik a zeneiskola hangversenytermé
ben. A produkciókat három fős szakmai 
zsűri fogja értékelni. A nap végén ünne
pélyes eredményhirdetésen vehetik át a 
legjobbak a díjakat és elismerő oklevele
ket. A rendezvény nyilvános, várunk min
denkit sok szeretettel. Rendezvényeink
ről bővebben Pécsvárad város honlapján 
az aktuális rovatban olvashatnak.

Kreszits Margit zenetanár
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Az elmúlt 25 év
Beszélgetés Szabó Lászlóné református lelkésznővel

„Lelkészek jönnek, lelkészek mennek, itt a gyülekezet a fontos” - vallja Szabó 
Lászlóné, Pécsvárad református lelkésze, aki 25 éve érkezett városunkba, azóta itt 
él és szolgái. Ennek az évfordulónak az alkalmából szakítottunk időt egy rövid 
beszélgetésre, hogy visszaemlékezzünk, érintve a pályaválasztás körülményeit, a 
máig maradandó emlékeket és természetesen a pécsváradiakhoz fűződő érzelme
ket, melyek a sok-sok év alatt egyre erősebb gyökeret vertek.

A lelkésznö gyülekezetének körében. Fotó: D. K.
- Hogyan alakult annak idején a pályavá

lasztás, hogyan emlékszik vissza a kezde
tekre?

- Szüleim is gyakorló reformátusok, 
hívő emberek voltak, mi is így nevelked
tünk, négyen vagyunk testvérek. Annak 
idején csecsemő- és gyermekápolóként 
végeztem, dolgoztam is ebben a munka
körben, amikor aztán egy pályaválasztás 
során felmerült annak a lehetősége, hogy 
teológiát tanulhatok. Én akkor nagyon 
sokat gondolkoztam és sokat imádkoz
tam azért, hogy legyen elég bölcsességem 
a választáshoz. Elég nagy félelemmel 
kezdtem el, nem volt egyszerű. Az Isten
ben való bizalom indított arra, hogy el 
merjem kezdeni, mert tudtam, hogy Is
tennek olyan nagy a hatalma, hogy en
gem is fel tud készíteni és alkalmassá tud 
tenni arra, amit ő rajtam keresztül akar 
elvégezni. Ilyen körülmények között ke
rültem én az Alföldről, egy kis faluból, 
Fülöpszállásról a teológiára. 1980-ban 
végeztem, akkor itt volt hely Baranyában. 
Ide hívtak engem egy kis faluba, Nagy- 
vátyra, és onnan 1983 végén kerültünk 
ide, akkor már a férjemmel együtt, és az
óta vagyunk itt Pécsváradon.

- 25 év alatt nagyon sok emlék gyűlhe
tett össze. Melyek a legmaradandóbb esemé
nyek?

- Nagyon sok van, ami emlékezetes. 
Legelőször is, ha már itt a 25 év adja az 
apropóját az emlékezésnek, akkor itt el
sősorban a gyülekezetről van szó. Mert a 
gyülekezet az, ami állandó. Lelkészek jön
nek, lelkészek mennek, tehát hogy ki van 
itt öt évig, vagy huszonöt évig, az nem 
annyira lényeges, itt a gyülekezet a fon
tos. Amikor mi idekerültünk annak ide
jén, akkor a gyülekezettel nagyon nehéz 
helyzetben voltunk olyan értelemben, 
hogy az előző lelkész nyugdíjba ment, és 
hosszú évekig csak behelyettesítések 
voltak, és ez eléggé nehéz időszak volt a 
gyülekezet életében. Nagyon örültek ne
künk, nagyon nagy szeretettel fogadtak 
bennünket, annak ellenére, hogy akkor 
még azért nem volt annyira általános, 
hogy lelkésznő önállóan gyülekezeti mun
kát végez, mert a férjem nem lelkész, 
hanem szobrász volt. Ettől függetlenül 
nem éreztem azt soha, hogy emiatt bár
mi probléma lett volna. Ezek nagyon jó 
emlékek, amik kezdettől fogva ott voltak, 
és éreztük a gyülekezet támogatását.

De voltak nagyobb léptékű események 
is, mint például amikor a Délvidékről, a 
háború elől menekülteket fogaduk be. A 
Dombay-tónál ekkor még üresen állt az 
ifjúsági tábor, ott kapott először néhány 
család menedéket, aztán itteni családok

fogadták be őket saját otthonaikba. Ez 
egy elég nagy dolog volt, emlékezetes is 
olyan értelemben, hogy volt olyan nap, 
hogy a férjem az egyik csoporttal ment 
el, én a másikkal, közben a parókián is 
szállásoltunk el embereket, és vigyázni 
kellett a négy gyerekünkre is. Szóval az 
ember ilyenkor visszaemlékezve azon 
gondolkodik, hogy hogyan is bírta eze
ket a dolgokat, de valahogy minden nap
ra megvolt az erő, ha nagyobb terheket 
kellett vinni. És ezekben a dolgokban a 
gyülekezet is nagyon segítőkész volt, volt 
aki a családi házát akár két-három évre is 
odaadta a menekülteknek, de ruhával, 
edényekkel és minden ilyenkor szüksé
ges dologgal is sokan segítettek, nem is 
beszélve az olyan közös akciókról, ami
kor fát gyűjtöttek az erdőben, hogy a téli 
tüzelő meglegyen.

Aztán volt ugye ’89-ben az a bizonyos 
erdélyi megmozdulás, amikor a gyüleke
zet adománygyűjtéssel, élelmiszerekkel 
segítette az ottani rászorulókat. Tehát 
mindig, amikor összefogásra van szükség, 
amikor az embereknek segíteni kell, ami
kor valamit közösen kell megoldani, ak
kor azt lehet mondani, hogy szinte egy 
emberként áll fel a gyülekezet, és ki mit 
tud, segít abban a dologban. Legutóbbi 
megmozdulásunk az volt, amikor a bu
dapesti Kálvin tériekkel kezdődött meg 
egy testvérkapcsolat kialakítása, ez még 
alakulóban van. Őket láttuk vendégül 
nemrégiben a gyülekezettel egy egyna
pos program során, amiről elmondhatom, 
hogy nagyon jól sikerült.

- Milyen változások történtek a kezdetek 
óta?

- Nagyban változott a gyülekezet 
összetétele. Ugye fenn vagyunk a hegyen, 
és a gyülekezet régebben helyhez kötöt- 
tebb volt, mivel nagyrészt fenn laktak a 
magyarok. Mára egy kicsit szétszóród
tunk itt a városban, ez azt jelenti, hogy 
ha valaki mondjuk az újtelepen vagy a 
Pécsi országút végén lakik, annak ez egy 
elég tisztességes, több kilométeres séta 
hegynek fel és vissza. Ezért nehezebb a 
gyülekezetét mozdítani. Nem vagyunk túl 
sokan egy-egy istentiszteleten, tehát ez 
például egy kicsit rossz, mert nem min
dig tudnak eljönni, akik távol vannak, de 
ez ugyanúgy érinti a katolikusokat is, fő
leg télen jelent ez akadályt.

A gyülekezeti szolgálatban az jelentett 
változást, hogy a kilencvenes évektől már 
az iskolákban is lehetett hittant tartani. 
Előtte másképpen oldottuk meg a gyere
kekkel való foglalkozást. Akkoriban a gyü
lekezeti teremben folyt az oktatás, és
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nem 'hittan’, hanem 'gyermek istentisz
telet’ címen, bár tulajdonképpen ez sem 
volt megengedett. De mi nem voltunk túl 
sokan, lehet hogy ezért nem hurcoltak 
meg bennünket annyira. És aztán jött a 
lehetőség, hogy iskolákban is lehet hit
tanórát tartani, és ugyan Pécsváradon 
zömében katolikusok élnek, természete
sen mi is kaptunk helyet, és ez az okta
tás azóta is zökkenőmentesen folyik. 
Nekem itt Pécsváradon kiváltságos hely
zetem van, mert bennünket a pedagógu
sok mindig segítettek, tehát valamilyen 
szempontból Pécsvárad valamiféle 'oázis'. 
Jól érezzük magunkat itt a férjemmel, aki 
a mai napig szintén mindenben nagyon 
nagy segítségemre van, és hát itt szüle
tettek a gyerekeink is, ezek is nagyon 
nagy dolgok voltak. Az igehirdetéssel 
kapcsolatban, talán mert idősebb is va
gyok, vagy mert másképp is látom a dol
gokat, azt hiszem, hogy egy kicsit na
gyobb a felelősségem a szolgálatokra való 
készülődésben és a megfogalmazásban. 
Mert nem mindegy, hogy az ember mit 
mond, és hogyan mondja el, tehát súlya 
van a szavaknak.

Az igehirdetés nálunk az istentiszte
letnek a központi részét adja, ami rövi
den úgy néz ki, hogy minden igehirde
tésnek van egy bibliai alapja, maga az 
igehirdetés a Bibliából felolvasott igére 
épül fel, és ami ott megjelenik, azt kell 
kibontani a gyülekezet előtt: akkor mit 
jelentett, és itt és most mit jelent nekünk. 
És azt is, hogy ez hogyan épül bele a Bib
lia egész kontextusába. Tehát ilyen szem
pontból a protestáns igehirdetés az igé
nek a kibontásáról szól a jelenlévő 
gyülekezet előtt. Fontos még az, hogy mi 
Istennel is és egymással is személyes kap
csolatban vagyunk, hogy törődünk egy
mással, hogy tudjuk, hogy kinek mi a baja, 
hogy imádságban hordozzuk egymást. 
Ilyen értelemben teljesen mindegy, hogy 
református vagy katolikus, nagyon sok 
emberrel jó kapcsolatom van Pécsvá
radon.

- Mit mondhatunk a jelenről?
- Sok minden történt, történt temp

lomfelújítás, gyülekezeti ház felújítása, if
júsági ház megépítése, amire talán nem 
gondoltunk volna, de lehetőség volt, és 
megléptük ezeket a dolgokat. Úgy sze
retnénk ebben a városban jelen lenni re
formátus gyülekezetként, hogy bárki jö
het hozzánk, befogadók vagyunk, és 
reméljük, hogy Isten tud bennünket hasz
nálni mások javára is, és áldásul lehetünk 
akár gyülekezeti, akár egyéni szinten.

B. A.

Újévi elcsendesedés 
házaspároknak
Kísérleti, de remélhetőleg egyben hagyo
mányteremtő lelki gyakorlat résztvevői le
hettek azok a házaspárok, akik január 10- 
11-én másfél napjukat szánták arra, hogy 
önként vállalva lelki tükröt tartsanak ma
guk elé.

A meghirdetett lelki gyakorlat vezető
je az újonnan megválasztott tábori püs
pök, Bíró László atya volt. Nevére, Pécs

hez kötött múltjára 
való tekintettel so
kan éltek a lehető
séggel, és vállalva a 
messzebbről való 
ideutazást, a helyi 
öt családon kívül 
eljöttek többen 
Hosszúhetényből,

Pécsről, Mohácsról, Kozármislenyből, 
Máriakéméndről, Nagykozárból. A plébá
nia étkezője zsúfolásig megtelt a közös 
vacsora és ebéd alkalmával, ezalatt egy 
kötetlen beszélgetés során megismerhet
tük egymás közösségeit, szokásait. Az 
elmélkedések idejére a református gyü
lekezeti terembe vonultunk át.

Mindannyian el
mondhatjuk, hogy a 
rohanó hétköznapok 
mellett ránk fér időn
ként az elcsendese
dés, a lelki tölteke- 
zés. Megismerkedve 
a Szentatya ausztráli
ai és amerikai beszé
deivel, világossá vált 
jónéhány hitéleti kér
dés, olyan is, amely 
más megvilágításban 
tárta elénk a valósá
got.

A remekül megvá
logatott beszédek alkalmával mai gyakor
lati példák segítségével igyekezett a püs
pök úr felhívni figyelmünket az imádság 
erejére, hatására; a házastársi kapcsolat 
mindenkori megújítására; a gyermekvál
lalás, gyermeknevelés jövőre néző jelen
tőségére. Az életkor szempontjából hete
rogén társaság minden tagja megkaphatta 
a személyes útmutatót: hiszen voltak 
közünk még gyermekvállalás előtt lévő 
házasok, volt néhány nagycsaládos (köz
tük ötgyermekes párok), de képviseltet

te magát az idősebb, sokat megélt kor
osztály is. A vasárnapi szentmisén pedig 
mindenki meghallgathatta a püspök úr 
felemelő hangvételű szentbeszédét.

Reményeink szerint lesz folytatása az 
együttlétnek. Jó volna, ha létre tudna jön
ni egy pécsváradi közösség, és megala
kulna egy jövőre építő, a múlt tapaszta
latait figyelembe vevő, a mindennapok 
örömeit szem előtt tartó családi közös
ség.

Köszönettel többek felé tartozunk. 
Bíró püspök úrnak még ittlétekor 
megköszöntük a ránk fordított idejét. A 
hétvége alkalmával megvalósult a pécs
váradi ökumené: Szabóné Mária nagytisz
teletű asszony biztosította a társaság 
számára a kényelmes, tágas közösségi 
termet, így csak az étkezések idejére 
kellett összehúznunk magunkat a plébá
nián. Köszönet az étkezéseket követő 
sütemények alkotóinak, Friesz Jánosáé Jo
linak, Briickner Annus néninek, Rózsa 
Zoltánné Erzsikének, PohliJánosné Mariká
nak, Patacsi Antalné Évának az önzetlen 
munkáért. Az a kis csapat is nagy segít

séget jelentett nekünk, akik tagjai a nyu
godt étkezésünket biztosították, és így 
teljes lelkülettel tudtunk részt venni az 
elmélkedések során: Patacsi Éva, Patacsi 
András, Gáli Henrietta, Györkő Tímea, 
Hohmann Edina, Ratting Rita, Réder Zsó
fia.

A mielőbbi újabb együttlét reményé
ben kívánok mindenkinek év közben is 
rendszeres, léleképítő elcsendesedése- 
ket.

Hegedűs Andrea
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A VÁRBARÁTI KÖR 
HÍREI Kétszázlábon Pécsváradon?
A Pécsváradi 
Várbaráti Kör 
éves közgyűlése
Éves közgyűlésére hívja tagságát 
február 16-án, hétfőn 18 órakor a 
Pécsváradi Várbaráti Kör a művelő
dési ház nagytermébe. Aki tagdíját 
szeretné rendezni vagy helyi kiad
ványokat vásárolni, 17 órától tehe
ti meg ugyanott.

Az elmúlt év gazdag programján 
szerepelt a Felvidékiek Pécsváradon és 
A pécsváradi fehér kerámia című kiál
lítások, a Zengőről készült doku
mentumfilm bemutatója, al-dunai, 
kalotaszegi, közép-dalmáciai és 
szlavóniai kirándulás és több túra. 
A Pécsváradi Várbaráti Kör emlék
plakettet adott át első ízben és el
nyerte a helytörténeti múzeum 
számára a Működési Engedélyt. Meg
jelentette a Pécsváradi Füzetek első 
kötetét és elnyerte az Pécs 2010 
Európa Kulturális Fővárosa felvezető 
évének programja pályázatát A pécs
váradi Szent Benedek Rendi Apátság 
szerepe a Pécsi Egyházmegye létrejöt
tében című konferencia és kiállítás 
megrendezésére. Ez már az idei 
programban szerepel, akárcsak a 
100 éve született Nemes Endrére és 
a 60 éve elhunyt dr. Entz Bélára való 
megemlékezés. Folytatódik a törté
nelmi síremlékek, az emlékművek 
helyreállítása.

Kirándulást tervez a Fertő-Han- 
ság Nemzeti Parkba, a Vág völgyébe 
(Érsekújvár, Nagyszombat, Nyitra, 
Trencsén, Zobor-vidék) és dolgozik 
egy Crna Gora (Monté Negro) - Al
bánia út megszervezésén.

A közgyűlés dönt arról, ki kapja 
a Pécsváradi Várbaráti Kör idei pla
kettjét.

G. O.

Pécsvárad lesz a helyszíne annak az or
szágos találkozónak, ahol a települési 
gyermek és ifjúsági önkormányzatok 
hosszú idő után újra tapasztalatcserével 
gazdagodhatnak.

A régebbi közös találkozók fellendítésé
re, újabb tapasztalatcserére szánták el 
magukat a helyi gyermek és/vagy ifjúsági 
önkormányzatok (GYÖK vagy GYIÖK), va
lamint a Gyermek és Ifjúsági Önkormányzat
ok Társasága (GYIÖT) régi tagjai. Egy nagy

A találkozó szervezői - az ország három régiójából - 
januárban Mártélyban találkoztak
szünet után néhányan fellelkesültünk egy 
országos találkozó összehívásának gon
dolatára annak érdekében, hogy felfris
sítsük a korábbi élményeket. A múlt év
ben felvetődött ötletet egy hosszabb 
előkészítés és széleskörű tájékoztatás 
követett, így a Települési Gyermek és Ifjúsá
gi Önkormányzatok X. Országos Találkozó
ját 2009. március 20-22-ére tűztük ki.

A kezdeti lelkesedést a Foglalkoztatási 
és Szociális Hivatal Mobilitás Országos If
júsági Szolgálatának Dél-dunántúli Regio
nális Ifjúsági Szolgáltató Irodája karolta fel 
Magdali Csaba irodavezetővel az élen, majd 
a Szociális és Munkaügyi Minisztérium is ha

mar támogatása felől biztosított bennün
ket. Az elmúlt évben két előkészítő alka
lom, adatgyűjtés és a régi dokumentumok 
feltárása volt a feladat, amelyeket sikere
sen teljesítettünk. Hamarosan kiküldjük a 
meghívókat és fogadjuk a jelentkezéseket 
a márciusi nagy napra.

Az országos találkozó házigazdája a vá
ros és a PIFÖ, ami azért érdekes, mert egy 
hiánypótló programot segítünk életre, hi
szen a jelenleg működő gyermek és/vagy 
ifjúsági önkormányzatoknak legfeljebb a 
saját régiójukon belül van lehetőségük 
egymással tapasztalatot cserélni vagy ta
lálkozni, holott az ország egész területén 
találunk hasonló célokért munkálkodó cso
portokat (jelenleg körülbelül 80-90-et).

És hogy miről is van szó? A települése
ken működő gyermek és/vagy ifjúsági 
önkormányzatok (a helyi PIFÖ-n kívül kis
térségünkben még Berkesden és Szil
ágyon működik ifjúsági önkormányzat), 
ifjúsági civil szervezetek - amelyek kor
osztályi segítők, aktivizálók, önkéntesek 
és a saját korosztályuk, helyi közösségük 
érdekében tevékenykednek - közösen 
tárják fel a helyi közösségeik igényeit, 
programokat szerveznek, projekteket ge
nerálnak és bonyolítanak le.

Reméljük, ez a nagyszabású rendez
vény ismét településünk jó hírét öregbí
ti, és reméljük azt is, hogy az ideutazó 
több mint száz fiatal a későbbiekben is 
ellátogat majd családjával, barátaival 
Pécsváradra.

További információ: Böröcz Lívia ifjú
sági referensnél (borocz.livia@freemail.hu, 
72/465-123)

B. L.

A Mozgáskorlátozottak Egyesületének hírei
Tájékoztatjuk tagjainkat, hogy az éves 
közgyűlésünk február 19-én, 16.00 óra
kor lesz a Művelődési Házban. Minden 
tagunkat és az érdeklődőket is szeretet
tel várjuk.

Felhívjuk tagjaink figyelmét, hogy az 
egyesületi tagdíjak befizetési határideje jú
nius 30.1

Kérjük Önöket, hogy amennyiben 
módjukban áll, a befizetéseket a fogadó
napokon rendezzék!

Amennyiben csekken fizetnék be a tag
díjat, kérjük, a csekk bemutatásával iga

zoltassák le a tagsági könyvet, mivel az 
csak így érvényes kedvezmények igény- 
bevételére!

Egyesületi fogadónap: február 3. 
14.00-15.00 óráig; február 19. 9.00- 
12.00 óráig. Klubnap: február 3. 15.00 
órától.

Györkő Tiborné,
a Mozgáskorlátozottak Pécsváradi 

Csoportja titkára 
http://www.msklub-pecsvarad.extra.hu

A PIFÖ hírei

mailto:borocz.livia%40freemail.hu
http://www.msklub-pecsvarad.extra.hu
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A megújuló Szentháromság
A Szentháromság szoborcsoportja fo
gadalmi emlék, a kor nagy járványai 
idején, 1806-ban emelték a Buda- 
Pécs országút mellett, a mai főutcán, 
a régi városházával (ma alsó iskola) 
átellenben. Ötven évvel később épült 
fel mögötte a neogótikus városháza.

A nyolcszögletű gúla sokféle jel
képet hordoz: az útra oltárasztal néz, 
a régi nagy körmenetek fontos állo
mása. Az oltárkép Sárkányölő Szent 
Györgyöt, Pécsvárad védőszentjét, cí
meralakját ábrázolja - az emlék te
hát a városhoz kötődik, azt óvja, új
kori főterét díszíti. Ezen a szinten a 
gúla négy oldalán domborművek so
rakoznak: balról Szent Borbála (mö
götte a pécsváradi vár tornya félhold
dal), majd Szent József és Mária 
Magdolna látható.

Felettük sorakoznak a szoborcso
port kiemelkedő alakjai, a gyógyító

szentek: szemben Szent Antal, balra Se
bestyén, Vendel, Flórián és Rókus élet
nagyságú alakjait most restaurálják.

A Szent György kép felett Mária 
Mennybevételének jelenetét láthat
juk - ugyanazt, amit a katolikus temp
lom főoltára is ábrázol. (Egyben en
nek a napja, augusztus 15. Pécsvárad 
búcsúja.) Itt a jelenet teljes egészé
ben látható, hiszen az angyalok által 
mennybevitt Máriát odafent az Atya, 
a Fiú és a Szentlélek fogadja - vagyis 
a Szentháromság. Ezzel válik teljes
sé a város középpontjában emelt szo
borcsoport együttes üzenete.

A több mint kétszáz éves homokkő 
alkotás, melyet legutóbb 1983-ban res
tauráltak, most szakemberek által új
jászületik, fele részben pályázati pénz
ből, fele részben a város költségén, 
összesen nyolcmillió forint értékben.

G. O.

Újabb orvosi műszer a Pécsváradi 
Kistérség német önkormányzatainak 
közös pályázatán

A Pécsváradi Kistérség német önkor
mányzatai közösen vettek részt a Német 
Szövetségi Belügyminisztérium (BM1) or
vosi-diagnosztikai műszerek beszerzésé
re kiírt pályázatán. A megnyert eszközt

Szigriszt János, a Mecsek- 
nádasdi Német Önkor
mányzat elnöke, alpolgár
mester, a Magyarországi 
Németek Országos Szö
vetségének képviselője 
adta át január 16-án a 
pécsváradi Egészségügyi 
Centrumban.

A Cobas H-232 típusú 
készülék elsősorban a 
szívinfarktus és a tüdő
embólia kimutatására al
kalmas, és nem csak a he
lyi orvosi ellátásban, de a 
kistérségi orvosi ügyelet
ben is nagy segítséget je
lenthet.

Ehhez hasonló, közös 
pályázatra már nem elő

ször kerül sor: tavaly például egy EKG- 
műszerhez és egy defibrillátorhoz ju
tott hozzá az egészségügyi központ, 
szintén a BMI pályázatának segítségé
vel.

RENDŐRSÉGI HÍREK
I 400 000 FORINTOT VITTEK 
EL A PLÉBÁNIÁRÓL
Január 4-én feltörték a pécsváradi 
plébániahivatalt, és az irodában el
helyezett pénzkazettát a benne lévő 
mintegy 1 400 000 Ft készpénzzel 
eltulajdonította az ismeretlen tet
tes. A rendőrség kéri, hogy aki bár
milyen információ birtokában van 
az elkövetővel kapcsolatban, jelent
kezzen a rendőrőrsön. Bizakodásra 
ad okot ugyanakkor az a tény, hogy 
Pécsváradon csak ezt az egy bűn- 
cselekményt regisztrálták az elmúlt 
hónapban.

EGYÉB HÍREK
Országos körözés alatt álló sze
mélyt fogtak el a helyi járőrök ja
nuár 20-án, továbbá négy személyt 
állítottak elő korábban elkövetett 
bűncselekmények miatt. A rendőr
ség fontos feladatának tekintette ja
nuárban a falopások megelőzését, 
ezért a szállítások útvonalán forga
lomellenőrzést végeztek. Emelett 
továbbra is kéri a lakosságot, hogy 
fokozottan figyeljen saját értékeire: az 
idényjellegű falopások, füstölő feltöré
sek mellett előfordulhatnak lakás- és 
présház betörések.
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KULTURÁLIS
PROGRAMAJÁNLÓ

A városi könytár februári könyvajánlója

„Test és lélek gyógyszere
- a bor"
címmel nyílik kiállítás február 19-én, 
csütörtökön a pécsi Néprajzi Múze
umban (Rákóczi út 15.), a Baranya 
Megyei Múzeumok Igazgatósága 
szervezésében. A tárlat számára 
több pécsváradi is szolgáltatott ki
állítási anyagot, így Szabó János és 
Ilonka kanadai jégborral, Ficher And
rea pedig - többek között - oszt
rák jégborral tette színesebbé a 
gyógyászatilag is nagyraértékelt 
borkülönlegességek sorát. Beck And
rás és dr. Mátyás Ferencné pécsváradi 
gyógyszerészek régi borrecepteket 
jutattak el a múzeumhoz. A kiállí
tást Garadnay Balázs püspöki hely- 
nök és Gonda Tibor Pécs Megyei Jogú 
Város alpolgármestere nyitja meg 
16 órakor.

„Mester és tanítványa"
címmel nyílt közös kiállítása január 
17-én Solymáron Plattby György fes
tőművész-tanárnak és egykori tanít
ványának, Lőrincz Vitus festőművész
nek. Platthy Györgyre az elmúlt év 
során országszerte számos helyen
- így októberben Pécsváradon is - 
emlékeztek, hiszen születésének 
100. és halálának 5. évfordulója 
volt. A mesternek és egyik tanítvá
nyának solymári közös tárlata azt 
hivatott kifejezni, hogy a jubileumi 
Platthy-év úgy zárul le, hogy a mes
ter, illetve családja képletesen átad
ja a stafétabotot egy még élő, 
alkotóereje teljében lévő egykori ta
nítványnak, akinek életútja, festői, 
művésztanári munkássága egyaránt 
sok hasonlóságot mutat Platthy 
Györgyével, tehát méltó utódja 
mesterének. A február 17-ig meg
tekinthető tárlaton a mester - 1990 
óta Pécsvárad városa által gondo
zott - állandó kiállításának agyagá
ból tizenkét festmény és néhány 
dokumentum, valamint a Pécsi Püs
pökség és a családtagok tulajdoná
ban lévő, közel húsz festmény mel
lett a tanítvány munkáiból mintegy 
húsz alkotás látható a solymári dr. 
Jablonkay István Helytörténeti Gyűj
temény kiállítótermében.

LÁZÁR ERVIN

A Négyszögletű 
Kerek Erdő

Lázár Ervin:
A Négyszögletű Kerek Erdő
Osiris Kiadó, Budapest, 2005 
„Én nem bánnám, ha néha-néha meglá
togatna a Szomorúság. Mondjuk, havon
ta egyszer. Vagy inkább félévenként. El
üldögélhetne itt. Még be is sötétítenék a 
kedvéért. Összehúznám magam. És sajog
na, sajogna a szívem. De hogy minden
nap eljön! Na nem, azt már mégsem! Hogy 
felidézze minden: egy ferde tekintet, egy 
régi tárgy, egy poros fénykép, a szélfújta 

levelek, az eső, 
az eldübörgő vo
natok zaja. Na 
nem! Alig merek 
már kinézni az 
ablakon. Ott szo
kott előbukkanni 
a Szomorúság, a 
faluvégi domb
hát mögül. Hű, 
komor ám, sötét
barna! Lép egyet,

s már a Ráday-kastély tetején van, még 
egyet, s már itt áll a vasúti kocsma udva
rán; s mi neki onnan az én ablakom! Sem
mi. Már kopog. 'Dehogy eresztlek - gon
dolom -, dehogy!’ Törődik is vele! 
Átszivárog az ablaküvegen, betelepszik a 
szobámba. A fekete feketébb lesz tőle, a 
barna barnább, a pirosok kialusznak, el
szürkülnek a sárgák, megvakulnak a ké
kek, a zöldek, mint a hamu. Reményke
dem mindig, hogy nem hozzám jön. 
Annyian laknak errefelé... És már kopog 
is, kopp... kopp.”

Rainer Köthe
Természetbúvár
A Föld és a világűr
Tessloff és Babilon Kiadó, 2008

A kötet szerzője 
a Mi Micsoda so
rozatból jól is
mert Rainer 
Köthe. A kötet a 
kiadótól a meg
szokott szaksze
rű információkat 
tartalmazza, ol
vasmányos stí
lusban. Akár

konkrétan keresünk egy kérdésre választ, 
akár folyamatosan olvassuk végig a köny
veket, mindenképpen élvezetes időtöltés

é« Babilon Kiadó

ben lesz részünk. Az új Természetbúvár so
rozat mindegyik kötetében 150 fontos 
kérdésre találjuk meg a választ. A köny
vet sok színes fénykép és szórakoztató 
rajz teszi még érdekesebbé.

Esterházy Péter
Semmi művészet
Magvető Kiadó, Budapest, 2008

„Nem az a baj, 
hogy nem értesz 
hozzá, ez tény
kérdés, de már 
nem fáj, egy ide
ig fájt, de most 
már nem fáj, ha
nem hogy be
szélsz a futball- 
ról. Más nézni a 
játékot, mint be

szélni róla. A szó a probléma, kisfiam, és 
ne üvöltözz, és ne csúfolódj, - hát hü
lyén halok meg, ha nem mondja, anyuka 
-, igazam van. Persze hogy hozzátarto
zik a nézéshez is a szó, a duma, de az 
más, állni a pálya szélén, és közben megy 
a vaker, ott nem te beszélsz, hanem be- 
szélődik, van a beszéd, te úgy mondanád, 
a pálya beszél. De ezt megveszem. Én 
egész életemben ezt csináltam, álltam a 
pálya szélén, ott lehetsz okostóni, tájé
kozott, elfogult, ütődött, amit akarsz, 
vagy együtt mind. Nem vagy tömeg, de 
nem is vagy te magad. Hozzátartozol a 
játékhoz. Az ilyen ember szabad, nem
csak akijátszik, hanem az is, aki nézi. Ott 
van mindez a levegőben, édeském, szí
vod magadba, akkor is, ha nyirkos ködle
pel képében borít be, alig látsz el a kapu
fákig, egyre messzebb vannak, a bíró 
minden pillanatban a lefújáson gondol
kodik, és akkor is, ha szikrázik az egész 
völgy a napsütésben, nem is tudod, hol 
ér véget a pálya, sehol, kisfiam, a két sze
meddel láthatod a végtelent, előbb a köd
kapufák, most a hunyorgás. De ezek az 
írások! Emlények, cikkecskék, novellák! 
Novellaciklusok! Szonettek! Egész köny
vek! Pusztán a tematikus borítóktól olyan 
heves unalom fog el, amelyről Pascal nem 
is álmodhatott. Ránézek egy ilyen zöld 
borítóra, mert roppant szellemesen ezek 
többnyire zöldek, zöld, mint a világot je
lentő gyöp, nemdebár, nyomasztóan ere
deti, és azonnal ásítanom kell. Egy ásítá- 
si roham fog el, egy ásítási cunami, 
kisfiam. Erre gondolj.”
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FELHÍVÁSOK, INFORMÁCIÓK
„Ezer év, ezer szín, ezer arc" 
fotópályázat

A Kodolányi János ÁMK Fülep Lajos 
Művelődési Központja „Ezer év, ezer szín, 
ezer arc" címmel fotópályázatot hirdet. 
Várunk bármilyen technikával készült 
fényképet, amely Pécsvárad eddig felfe
dezetlen részeit vagy új színeit, arcait 
mutatja be. A beérkezett munkákat szak
mai zsűri értékeli, és a legjobb 50 alko
tást kiállítjuk a Gesztenyeszüret rendez
vényén. A legjobb 12 kép a 2010-es 
pécsváradi naptár egy-egy hónapján kap 
majd helyet. Kérjük, a képeket lehetőleg 
digitális formában, illetve hagyományos 
fényképező géppel készült kép estén 
megfelelő minőségben, negatívval együtt 
adják le a művelődési központban ez év 
szeptember 25-ig. (A képeket kiállítási 
méretre nagyítjuk, ezért a technikailag 
nem megfelelő fotókat nem tudjuk figye
lembe venni. A kiállított képek nagyítá
sának, nyomtatásának költségeit a műve
lődési központ állja.)

További információ: 
Bognár Gyöngyvér, 72/465-123

Felhívás cégeknek,
vállalkozóknak
Várjuk olyan cégek, vállalkozók jelentke
zését, akik szeretnének a Hírmondóban 
bemutatkozni, megismertetni a lakosság
gal cégük történetét, tevékenységüket, 
profiljukat. A Hírmondó vállalalkozik arra, 
hogy egy egészoldalas „cégportrét” kö
zöl a lapban térítésmentesen, lehetősé- 

h '^íl

1%
Adója 1%-ával kérjük, támogassa a 
zengővárkonyi néptánccsoportot. 
2009-ben új vezetéssel, megújult 
erővel igyekszik a csoport megőriz
ni a sárközi hagyományokat Zengő- 
várkonyban. A ruha- és kelléktár fel
újításához és a magyar kultúra 
terjesztéséhez az Ön támogatására 
is szükségünk van! Segítségét kö
szönjük!
A Hagyományőrző Művelődési 
Egyesület adószánia: 
18301629-1-02

get teremtve ezzel ahhoz, hogy szélesebb 
nyilvánosságot kaphasson az adott vállal
kozás. Érdeklődni a pecsvaradi. hírmondó 
@gmail.com email-címen, illetve a 20/996- 
9612-es telefonszámon lehet.

Olvasói levelek
A Hírmondó hasábjain egy „Olvasói leve
lek” rovatot kívánunk elhelyezni, mely 
lehetőséget adna arra, hogy a helyi lako
sok bármilyen közérdekű témával kapcso
latban kifejthessék véleményüket, kritiká
jukat. Ez a fórum bárki előtt nyitva áll, aki 
a demokratikus nyilvánosság fontosságá
nak tudatában, de a szélsőséges nézete
ket mellőzve kíván élni a szabad vélemény
nyilvánításjogával. Leveleiket a pecsvaradi. 
hirmondo@gmail.com postafiókra várjuk.

Tánciskola
A Kodolányi János ÁMK Fülep Lajos Műve
lődési Központja kellő számú jelentkező 
esetén tánciskolát indít. Várjuk elsősorban 
a jelenlegi 8. osztályosokjelentkezését, de 
az elmúlt években végzettek is részt ve
hetnek a tanfolyamon. Az órák várhatóan 
hétfőn és/vagy szerdán késő délután lesz
nek a művelődési központban. A jelent
kezéseket legkésőbb február 16-án, 16 
óráig a várjuk a 3000 Ft-os részvételi díj 
befizetésével a művelődési központban.

A Spartacus Sportegyesület 
közgyűlése
Tisztelt Egyesületi Tag!
A Spartacus Sportkör Elnöksége nevében 
tisztelettel meghívom Önt a 2009. febru
ár 19-én 18.00 órakor a művelődési ház 
nagytermében tartandó közgyűlésünkre. 
Tervezett napirendi pontok: az elnökség 
2008. évi szakmai és pénzügyi beszámo
lója, tájékoztatója; 2008. év legjobb spor
tolóinak díjazása Megjelenésére feltétle
nül számítunk!

Köszönettel: 
Spannenberger János SE-elnök

BABA ANGOL - FIRSTEPS 
EARLY ENGLISH
Szeretettel várok minden angolozni vá
gyó anyukát és 1-3 év közötti gyermekét 
csütörtökönként a művelődési házba 10- 
től, az Iskola utca 12-be délután 5-től. 
Érdeklődni: 70/775 7032, e-mailben: 
czireka@gmail.com • www.firsteps.hu

KÖZÉRDEKŰ
INFORMÁCIÓK

PÉCSVÁRAD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

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

72/465-I4I, 72/465-322,72/465-745, fax: 72/465-I4I 

E-mail: pmhivatal@peavarad.hu

EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT_______________

7720 Péavárad, Dózsa György u. 3.

Központi ügyelet 
Tel.: 72/465-057, hétköznap: I6-08; 

hétvégén: péntek 13 órától hétfő 8 óráig 

Labor - Puchné Kató Márta 

vérvétel: h-a.: 8—10; 

vizeletvizsgálat: h-.: 8-I6, p.: 8—12 

Védőnői szolgálat 
Tel.: 72/465-057

FÜLEP LAJOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT

7720 Péavárad, Kossuth L u. 3I. Tel.: 72/465-123 

E-mail: muvhaz@peavarad.hu 

PÉCSVÁRADI TOURINFORM IRODA 

7720 Péavárad, Kossuth L. u. 3I.

Tel.: 72/466-487. Hétfőtől péntekig: 8-I6 

http://www.tourinform.hu/

PÉCSVÁRADI VÁROSI KÖNYVTÁR

7720 Péavárad, Péai út 2. Tel.: 72/465-072

Hétfő, szerda, péntek: I2-I8,

aütörtök: 8.30—11.30

PÉCSVÁRADI KISTÉRSÉGI IRODA

7720 Péavárad, 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, I8-2I, 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-IIO, 72/483-III 
Ügyfélfogadás: hétfőtől szerdáig: 8.00-15.30, 

pénteken: 8.00-11.00

KOMLÓI FÖLDHIVATAL__________________

Komló, Berek u. 3.

Tel.: 72/483-II0, 72/483-III
Ügyfélfogadás: hétfőtől szerdáig: 8.00—15.30; pénteken:

8.00-II.00

PÉCSVÁRADI VÍZIKÖZMŰ KFT.

7720 Pécsvárad, Kossuth L. u. 3I. Tel.: 72/565-008, fax: 

TlHib-lTI. E-mail: pecsvaradi.vizmu@dravanet.hu

„A.A.” GYŰLÉS
Minden szombaton: 17.30-18.30-ig 

Pécsvárad, Dózsa Gy. u. I3. 
Hónapok első szombatján nyitottak, 

családtagokat, érdeklődőket is 
szeretettel várunk, akik tehetetlenek 

az alkohollal szemben. (06-20-364-9384)

gmail.com
mailto:hirmondo%40gmail.com
mailto:czireka%40gmail.com
http://www.firsteps.hu
mailto:pmhivatal%40peavarad.hu
mailto:muvhaz%40peavarad.hu
http://www.tourinform.hu/
mailto:inkubatorhaz%40axelero.hu
mailto:vtv%40furiferi.hu
mailto:pecsvaradi.vizmu%40dravanet.hu
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LAPSZEMLE
Női kézilabda hírek

A március 7-én induló bajnokságra a csa
pat edzőmérkőzésekkel készül.
- Febr. 4. Pécsvárad-Mágocs
- Febr. 11. Pécsvárad-Vörös Meteor
- Febr. 18. Pécsvárad-Kelet SE

Az edzőmérkőzések az edzés keretén be
lül zajlanak 17.45-kor.

AZ NB III. TAVASZI SZEZON 
KEZDŐ MÉRKŐZÉSEI:
- Márc. 7. (szombat) 16.30 Vörös Mete- 

or-Pécsvárad (Nevelési Központ, Pécs)
- Márc. 14. (szombat) 13.00 Pécsvárad 

- Komló (helyszímVárosi Sportcsarnok, 
Pécsvárad)
Szeretettel várunk minden kedves szurko

lót edző- és tétmérkőzéseinken!
Hódosiné Vadász Ildikó

Utánpótlás hírek
Az országos Adidas-bajnokság U15 kor
osztály régiós döntői február 14-én Pécs- 
váradon kerülnek megrendezésre. Az 
egész napos program két baranyai csa-

PÉCSVÁRADI HÍRMONDÓ

A Pécsváradi Városi Önkormányzat havilapja 
Megjelenik havonta, I450 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. 3I. 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. I-3.

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

pat mérkőzésével (Pécsvárad-Mohács) 
10.00 órakor kezdődik. A további öt mér
kőzés 16.30-kor ér véget. A nap ezt kö
vetően eredményhirdetéssel zárul. Várjuk 
a szurkolókat és a kézilabda iránt érdek
lődőket!

• • •

Fiataljaink február 7-én Hercegszántón 
nemzetközi tornán vesznek részt, mely 
jól illeszkedik a felkészülésükbe. Szíve
sen látjuk a helyi, és a kistérségből is az 
1990-ben vagy azelőtt született lányok ér
deklődését minden hétfőn és pénteken 
16 órakor a Városi Sportcsarnokban.

Valentai Csaba

Tisztelt sportszerető
pécsváradi lakosok!
Megköszönve 2008 évi felajánlásukat, 
kérjük Önöket 2009-ben is támogassák 
személyi jövedelemadójuk 1%-ával a 
Pécsváradi Spartacus Sportkört. A Spar
tacus Sportkör városunk és a környező 
települések számára is biztosítja a sza
badidős és a versenysport lehetőségét.

Amennyiben fontosnak tartja telepü
lésünk aktív sportéletének megőrzését, 
a rendelkező nyilatkozatra a következő 
számot írja: 19941091-1-02

Köszönettel: SE-vezetőség

PROGRAMSOROLÓ
• február 16., hétfő, 18.00 óra:

A Pécsváradi Várbaráti Kör éves 
közgyűlése, helyszín: Pécsvárad, 
művelődési ház

• február 19., csütörtök:
16.00 óra: A Mozgáskorlátozottak 
Egyesületének éves közgyűlése, 
helyszín: Pécsvárad, művelődési 
ház
18.00 óra: A Pécsváradi Spartacus 
Sportegyesület éves közgyűlése

• február 20., péntek: Megyei 
Szaxofon Találkozó, helyszín: 
Pécsvárad, Alapfokú Művészeti 
Iskola (Pécsvárad, Rákóczi u. 7.)

• február 21., szombat: Szülők, 
nevelők bálja, helyszín: Pécsvárad, 
művelődési ház

■ Portré jelent meg Walter Gyulá
ról, a zengővárkonyi Bormúzeum 
egyik alapítójáról, „Pécsvárad egyet
len megélhetési borászáról” a Pécsi 
Borozóban, a Pannon Borrégió gaszt
ronómiai és bormagazinjában Egy 
pécsváradi szőlősgazda címmel. A 
negyedévente megjelenő ingyenes 
bormagazin szóban forgó példánya 
megtekinthető a Várbaráti Kör ar
chívumában.
■ A válságban még több jó példa kel
lene címmel közöltek cikket a 
Dunántúli Napló Baranyai Tükör ro
vatában január 31-én, mely a Pécs- 
Baranyai Kereskedelmi és Iparkama
ra díjátadásáról tudósít. A kamarai 
elismerések az elmúlt év legkiemel
kedőbb gazdasági teljesítményt 
végző személyeknek szólnak, köz
tük Kresz Erika pécsváradi lakosnak, 
a Kresz és Fiedler Kft. ügyvezetőjé
nek, aki az Év Üzletembere Díjat ve
hette át az eseményen.
■ Két oldalas cikk jelent meg Had
nagy Zoltán tollából Fülep Lajosról 
a Stáció február-márciusi számában. 
A szerző a „nagytiszteletű professzor 
úr” zengővárkonyi éveire, az „egy- 
kézés” kérdésében vállalt társadal
mi szerepvállalására emlékezik.

• február 25., szerda: A Baranya 
Megyei Önkormányzat Általános 
Iskola farsangi bálja, helyszín: 
Pécsvárad, művelődési ház

• február 27., péntek: APSONS 
jótékonysági koncert, helyszín: 
Pécsvárad, művelődési ház

• március 20-22.: Települési 
Gyermek és Ifjúsági Önkormány
zatok X. Országos Találkozója

A Pécsváradi Város Televízó 
februári adásai: 
február 12-13., 19.00 
február 26-27., 19.00 
február 23., 16.00 (élő közvetítés az 

önkormányzati ülésről) 
február 28., 19.00 (az önkormányzati 

ülés ismétlése)

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

