
Pécsváradi Leányvásár 2009
A tavalyinál jóval hűvösebb idővel köszöntött 
be Lukács napja Pécsváradon, városunk őszi 
nagyrendezvénye ennek ellenére ugyanolyan 
nagy látogatottságnak örvendhetett idén is, 
mint az eddigi évek során. Az idei programkí
nálat a korábbi hagyományok szerint „geszte
nyeszüret” névvel került volna meghirdetésre, 
ám mostantól közös megegyezés szerint min
den évben „leányvásár”-ként kerül a program
naptárba az októberi rendezvény.
A Pécsváradi Leányvásár ma is a fiatalok egyik 
fontos találkozóhelye, alkalmat ad a családok, 
rég nem látott rokonok összejövetelére, de min
dig szép számmal akadnak távolabbról érkező 
érdeklődők is az eseményen. Nem véletlen, hi
szen a minden évben népszerű, hétvégi kézmű
ves- és kirakodóvásár mellett a helyi 
hagyományok felelevenítését tette meg célul a 
rendezvény. A leányvásáron az évek során 
számtalan néptánccsoport, népi együttes és dal
kör mutatkozott már bejöjjenek azok a Sárkö
zön innen, vagy Sárközön túlról. A kétnapos 
táncot, zenélést és éneklést minden évben 
közös össztánc zárja a művelődési központ fő
terén, melybe a nézők is bekapcsolódhatnak. A 
sárközi össztánc szép hagyománya az itt élő re
formátus magyaroknak. Az eredetileg Zengő- 
várkonyból származó szokás szerint itt 
találkoztak minden évben Lukács napján a fia
talok a Sárközből, hogy párt találjanak maguk
nak - táncoltak, mulattak, énekeltek, újborral 
és gesztenyével kedveskedtek egymásnak. Ma 
is él még a báli hagyomány: a sárközi össztán
cot követően idén is nagy részvétellel zajlott a 
péntek esti leányvásári mulatság a művelődési 
központban a Randy zenekarral.
Tavaly a helyi értékek prezentálásával, pécsvá
radi fehérkerámia kiállítással és a helyi asszo
nyok hímzett munkáinak bemutatásával 
kezdődött a kétnapos rendezvény, ez évben az 
őszi idényhez kötődő hagyományok feleleve
nítése nyitotta meg a leányvásárt. A művelődési 
ház emeleti termében „Gesztenye és bor” cím
mel nyílt kiállítás, melyet a Pécsváradi Várba
ráti Kör rendezett meg a készülő helytörténeti 
gyűjtemény anyagából. A leányvásár ideje alatt 
a kör tagjai fogadták a kiállításra betérő látoga
tókat. A tárlat megnyitóján dr. Andrásfalvy Ber
talan tisztelte meg a pécsváradiakat. A 
néprajzkutató nem mindennapi részletességgel 
tárta fel az érdeklődők előtt a szőlőtermesztés 
és bortermelés pécsváradi hagyományait, a 
török-és tatáijárta térség szőlőgazdálkodásának 
történetét, hangsúlyozva a helyi népek „életre
valóságát”, makacs ellenálló képességét a tör
ténelem során. Szót ejtett a szelídgesztenye 
szerepéről a lakosság gazdasági életében, és 
hangsúlyozta a környékbeli szelídgesztenyés 
ritkaságát. A leányvásárhoz kapcsolódva nem 
maradt érintetlenül a Lukács-napi sárközi talál
kozó témája sem, és annak szerepe az egykori

paraszti kultúrában. A kiállítás megnyitót gye
rekeknek szóló kézműves foglalkozás előzte 
meg, majd táncház zárta a napot. A város apra- 
ját-nagyját megszólító program a „Kerek egy 
esztendő" rendezvénysorozat keretén belül va
lósult meg, a Tarkabarka Alapítvány, a Zengő 
Néptánc Egyesület és Pécsváradi Várbaráti 
Kör közös szervezésében. A táncház hangulatát 
biztosította az „ Üzenet a kertből" zenekar.
A leányvásári forgatag idén is szombaton vette 
kezdetét, ezúttal dr. Bíró Ferenc polgármester 
köszöntője után dr. Plargitai Jánosnak, a Bara
nya Megyei Közgyűlés elnökének rendezvény
nyitó beszéde hangzott el. Az azt követő reggeli 
menettánccal kezdetét vette az immár három
naposra bővült programsorozat. Ez idő alatt két 
helyszínen mintegy 33 néptánccsoport lépett fel 
a közönség előtt, köztük az ausztriai testvérte
lepülésünkről, Hausmannstattenből egy vonós- 
zenekar, valamint egy vajdasági magyar és a 
németországi halsdorfi tánccsoport műsora is 
színesítette a kínálatot. Két partnertelepülésről 
is érkeztek látogatók: a már említett mellett 
Pannonhalmáról is vendégül láthattunk egy de
legációt. A rendezvényt a hagyományokhoz 
híven a Pécsváradi Ifjúsági Fúvószenekar tér
zenéje nyitotta meg Wagner József vezetésével. 
A vasárnapi program záró részében Mohácsi 
István vezetésével a környék fúvószenészeiből 
verbuválódott Zengő-Rezek koncertjét élvez
hette a nagyszámú érdeklődő. Ajó talpalávalót 
csak rövid ideig hallgatták a táncosok, egy idő 
után már a sárközi össztáncban gyönyörködhet
tünk. A leányvásár elmaradhatatlan fellépője a 
Pécsváradi Városi Fúvószenekar.
A rendezvény fontos eleme volt ebben az évben 
a nagyteremben zajló megmérettetés, melynek 
során a legkülönbözőbb vidékekről összegyűlt 
táncosok és zenészek versenghetnek egymással 
és bizonyíthatják produkciójuk színvonalát egy 
szakmai zsűri előtt. Dr. Várnai Ferenc népze
nekutató, Nagyné Bakondi Erzsébet etnográfus, 
valamint Czigány Tamás és Gálber Attila ko
reográfusok közös értékelést követően osztot
ták ki mindkét napon a „Legjobb menettáncért 
és legötletesebb koreográfiáért” (Mórágy, Zen- 
gövárkony), a „Legszebb viselet legstílusosabb 
előadásáért” (Harta, Kalocsa), a „Legjobb ko

reográfia legszínvonalasabb bemutatásáért” 
(Ocsény, Hosszúhetény), valamint a „Leghan
gulatosabb kísérő zenekar” (Sárpilis, Köpűfa- 
Zengővárkony) díját. A vasárnapi napon a zsűri 
különdíját nyerte el Kovács Szilárd andocsi 
gyermektáncos. Az együtteseknek adott aján
déktárgyakat Freund János, Szabó István és 
Báthori István ajánlották fel.
A programsorozat kínálatából a gyerekek sem 
maradhattak ki: mindkét napon szabadtéri báb
színház várta őket a művelődési ház főterén, 
ahol az ügyesebbek népi játékokat is kipróbál
hattak - az asztali logikai játékok, a babzsák- 
reptető, a csirkepofozó, és a méltán népszerű 
körhinta idén is a gyerekek kedvencei közé tar
toztak. A PIFÖ gesztenye játszóházzal várta a 
kisebbeket. Nagy érdeklődés előzte meg a 
programfüzetben már beharangozott veterán 
autók bemutatóját, ám a hidegre való tekintettel 
sajnos a jelentkezők visszamondták a progra
mot. A helyi szervezők ígéretet tettek arra, hogy 
egy nyári rendezvényre újra meghívják a kuri
ózumnak ígérkező bemutató résztvevőit. Aki
ket pedig a hagyományos néptáncok helyett a 
modernebb táncok vonzották, azoknak próbál
tak kedveskedni a szervezők a Pécsi Fordán 
Táncklub bemutatójával. A szombati nap prog
ramkínálatát az E-Magyarország Pont szolgál
tatásai bővítették.
Mint ahogy minden évben, most is a „Borok ut
cája” kínált lélekmelegítőt mindkét napon a 
Dózsa György utcában, ahol helyi és környék
beli pincészetek szolgáltattak kóstolót. A forralt 
bor, a sült gesztenye és a közös tánc a hűvös 
időben is felmelegítette a vásározókat. Hétfő 
reggelre a közmunkásoknak köszönhetően nyo
mát sem lehetett látni a hétvégi programsoro
zatnak - tiszta, rendbetett utcakép fogadta a 
pécsváradiakat.

A rendezők ezúton mondanak köszönetét mind
azoknak a támogatóknak, segítőknek, akik 
anyagilag vagy önkéntes munkájukkal segítet
ték a rendezvény létrejöttét, lebonyolítását.
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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
ÉVES BESZÁMOLÓK

Gondozási Központ

Szokásos évi beszámolóját tartotta a Gondozási 
Központ vezetője a képviselő-testület október 
26-ai ülésén. Kárpátiné Kovács Zita tájékoztatta 
a testületet a központ jelenlegi működéséről, ki
emelve azokat a problémákat, melyekkel az el
múlt időszakban kellett szembenéznie az 
intézménynek. Ezek között megemlítette a lét
számhiányt, ugyanis jelenleg csak napi 4 órát 
meghaladó ellátottságot igénylő időseket vehet
nek fel, ami a dolgozók fokozottabb jelenlétét is 
igényli egyúttal. Ezt nehezíti, hogy az idei évben 
3 ápolónő is távozott az intézményből, és nincs 
kilátás az erőforrás növelésére. Az intézmény fi
nanszírozásával kapcsolatban szintén súlyos 
problémák elé kell nézniük a következő időszak
ban: nagy esély van rá, hogy drasztikus norma
tíva csökkentéssel kell számolniuk, és egyelőre 
nincs miből pótolni a hiányt. A jelzőrendszeri 
hálózathoz nincs állami támogatás, csak a pályá
zati forrásokban bízhatnak. A nemrégiben ki
alakított mikrotérségi szintű házigondozás 
ellátására szerződtetett személyek hosszú távú 
foglalkoztatására egyelőre nincs garancia. 
Köztudott emellett a Gondozási Központ rend
kívül súlyos műszaki állapota, az épület mi
előbbi felújításra szorul.
Az intézményvezető kiemelte, mindezeket fi
gyelembe véve hatalmas segítséget jelentenek 
azok az adományok, melyet a pécsváradiak 
ajánlanak fel a központ számára - legyen szó fe
lesleges gyümölcsről vagy ruhákról de a ha- 
usmanstátteni testvérvárosunk rendszeres 
adományaiért is hálásak. Kárpátiné Kovács Zita 
elmondta, a körülmények ellenére az idősek elé
gedettek, jól érzik magukat az otthon által terem
tett környezetben.
A képviselő-testület egybehangzóan kiemelte az 
otthonban végzett kimagasló emberi és szakmai 
tevékenységet, melyet bizonyít az ottlakó idősek 
elégedettsége, valamint az intézményvezetőnek 
a közelmúltban odaítélt szakmai kitüntetése is. 
Dr. Bíró Ferenc polgármester felhívta a figyel
met arra, hogy az egyik legégetőbb probléma a 
krízishelyzetben lévő idősek elhelyezése lesz a 
jövőben, ugyanis őket sem az egészségügyi köz- 
intézmények, sem a szociális otthonok nem kö
telesek befogadni, sőt, az ő esetekükre jelenleg 
nincsen semmilyen jogszabály. Ezért javasolta, 
hogy a közeljövőben alakítsanak ki egy olyan 
helyet, ahol legalább átmenetileg el lehet he
lyezni az ilyen helyzetben lévő, veszélyeztetett 
időseket.

PÉCSVÁRADI VÁRBARÁTI KÖR

Gállos Orsolya, a Pécsváradi Várbaráti Kör el
nöke tájékoztatta a hallgatóságot a kör aktuális 
és közelmúltbeli tevékenységéről a testület ok
tóberi ülése alkalmával. A beszámoló során ösz- 
szegzést kaphattak a képviselők az elmúlt 
időszak programjairól, a folyamatban lévő akci
ókról. Ezek között említette meg a kör elnöke az 
I. világháborús szobor rekonstrukcióját, vala
mint a készülő helytörténeti múzeum víztelení
tését, melyek a közelmúltban kezdődtek meg.

Gállos Orsolya felhívta a figyelmet, hogy a 
helytörténeti múzeum esetén egy hosszú folya
matról van szó, hiszen egy múzeum létesítése 
nem egyszerű: sok időigényes munkával, és nem 
utolsósorban magas anyagi költségekkel jár. 
Mindemellett mindenkit biztosított arról, hogy a 
költségeket továbbra is pályázati forrásokból 
szeretnék fedezni, elkerülve azt, hogy mindez az 
önkormányzati kasszát terhelje.

Mozgáskorlátozottak 
Egyesülete és Klubja

A Mozgáskorlátozottak Egyesületének és Klub
jának életéről és aktuális problémáiról számolt 
be Györkő Tiborné, az egyesület vezetője, érté
kelve egyúttal az elmúlt időszak eredményeit. 
Elmondta, az utóbbi időben sikerült helyreállí
tani a kapcsolatot az egyesület felsőbb szervei
vel, valamint a tagság számának csökkenését is 
sikerült megakadályozni. Az egyesülethez, mely 
a klubélet bázisát adja, most is folyamatosan 
csatlakoznak új tagok, így egyre élénkebb, na
gyon jó hangulatú, aktív klubéletről számolhat
nak be. Az egyesület vezetője a beszámoló során 
tolmácsolta a mozgáskorlátozottakat érintő je
lenlegi legsúlyosabb problémát: a gazdasági vál
ság őket is sújtja, és sajnos egyre kevesebb 
állami támogatásban részesülnek. Ezért ismétel
ten kérte egy foglalkoztató létrehozását, amely 
kisebb-nagyobb munkákkal láthatná el a moz
gásukban korlátozottakat, és megkönnyítené 
mindennapi életüket. Felhívta a figyelmet to
vábbá arra, hogy városunkban még mindig van 
több olyan középület, melyet nem lehet akadály- 
mentesen megközelíteni, így ezeket a hiányos
ságokat is mielőbb orvosolni kellene.
Dr. Hutvágner Rozália képviselő kiemelte és 
megköszönte a mozgáskorlátozottak segítőkész
ségét, melyet a társadalmi munkák során tanú
sítanak. A klub tagjai rendszeresen vesznek részt 
aktívan a városszépítő akciókban, ezzel is se
gítve környezetük szebbé tételét, és példát mu
tatva a többi helyi közösség számára. A 
foglalkoztató létesítésével kapcsolatban elhang
zott, hogy kialakítása nem egyszerű, minden
képpen összefogásra lenne hozzá szükség, de 
figyelik továbbra is a pályázati lehetőségeket.

Nyugdíjasok Körzeti 
Egyesülete és klubja

Kárpátiné Kovács Zita, a Nyugdíjasok Körzeti 
Egyesületének elnöke tájékoztatta a hallgatósá
got a nyugdíjasklub illetve a nyugdíjas egyesület 
életéről. Elhangzott, hogy a 16 éve működő 
egyesület szintén aktív közösségi élettel büsz
kélkedhet: amatőr csoportokkal, tánckarral, kó
russal rendelkezik, rendszeresen vesz részt 
megyei és országos versenyeken, széleskörű 
programokat szervez saját rétege számára. Az 
egyesület vezetője elmondta, a hosszú ideje si
keresen működő helyi egyesület többször adott 
már helyet nagyobb találkozóknak, és idén is sor 
kerülhet egy hasonló rendezvényre: a tervek sze
rint itt rendezhetik meg a nyugdíjas korosztály
nak szóló országos helytörténeti vetélkedőt is,

mely kiváló alkalmat adhat egyben a saját lakó
hely propagálására. Az egyesület emellett folya
matosan ad be pályázatokat, és nagy szerepet 
vállal a művelődési központ feladatellátásában 
is a teleház által. Az információs szolgáltató köz
pontban a munkaügyi központ segítségével pá
lyakezdő fiatalok alkalmazására van lehetőség, 
ezt a lehetőséget is az egyesület nyerte el egy pá
lyázat segítségével.

A képviselő-testület egyöntetűen elismeréssel 
nyilatkozott a jelen lévő civil szervezetek mun
kájáról, és kiemelte, hogy nem csak a közös
ségformálás szempontjából töltenek be 
pótolhatatlan szerepet, hanem a közösségi és 
kulturális programok feladatvállalásában is. 
Pécsvárad egyik legnagyobb értékének fogal
mazták meg többen is az aktív, jól működő civil 
szervezetek jelenlétét, és ehhez megköszönték 
mind a tagok, mind a vezetők munkáját.

PÁLYÁZATOK

• 20%-os önrészt igénylő LEADER-pályázatot 
nyújt be a pályázati csoport a művelődési köz
pont melletti szolgálati lakás átalakítására. 
A pályázat olyan közösségi programok infra
strukturális igényének fejlesztését támogatja, 
melyek erősítik a települési identitást. 
Az épületfelújítás során a tervek szerint egy, a 
művelődési központhoz szorosan kapcsolódó 
közösségi helyiséget hoznának létre.

• Szintén LEADER-pályázat segítségével sze
retné az önkormányzat az áprilisi végi kultu
rális rendezvények népszerűsítését elősegíteni. 
A Város Napját, a Szent György-napi borver
senyt, illetve a hagyományosan a fentiekkel 
egyidőben zajló fúvostalálkozót egy közös ki
advány formájában népszerűsítenék. Az egy- 
másbaszövődő rendezvénysorozat kiváló 
idegenforgalmi szezonnyitó lenne az elképze
lések szerint.

• Egészségnevelő életmódprogramok megvaló
sítására nyújt be pályázatot a pályázati csoport. 
Az önrészt nem igénylő TÁMOP-pályázat ok
tatási, szociális és egészségügyi területeken 
nyújt támogatást különböző szemléletformáló 
projektek lebonyolítására.

• A helyi rendőrőrs épületének felújítására for
dítanák azt az összeget, amelyet egy közösségi 
épület rekonstrukcióját támogató pályázat 
tenne lehetővé. A pályázati feltételek szerint 
olyan önkormányzati tulajdonú épületre igé
nyelhető támogatás, mely nem élvez műemléki 
védettséget, és a városközponton kívül esik. 
Amellett, hogy a pécsváradi rendőrős épületé
nek adottságai megfelelnek a pályázati köve
telményeknek, leromlott műszaki állapotát már 
korábban is jelezték az illetékesek, így a testü
let úgy döntött, ennek az épületnek a helyreál
lítási munkálataira nyújtják be a pályázatot.

• Könyvtári szolgáltatások összehangolt infra
struktúra-fejlesztésére nyújt be pályázatot a 
pályázatíró csoport. A konzorcionális pályázat
ban Szentlőrinccel együttműködve igényelnék 
a támogatást. A kért pénzösszeget eszközcse
rére fordíthatja a város.
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Egyéb hírek
• Megkötötte a szerződést a városunkat kép
viselő Vár Kft. a Magyar Államkincstárral a 
pécsváradi vár ügyében. Eszerint 2010. ja
nuár 1-jétől 20 éves bérbeadási joggal ren
delkezik Pécsvárad, így közvetlenül adhatja 
bérbe a várat a mindenkori üzemeletetőnek, 
és ezzel hosszútávú beruházások megindítá
sára is lehetőség nyílik.
• Megkezdődött az eredményes TEÚT-pá- 
lyázat végrehajtási szakasza, így az Asztrik 
apát út (a Baráthegyi és a Vak Béla utcát ösz- 
szekötő út) helyreállítására, a Pécsi országút 
északi oldalán lévő járdájának, valamint a 
Dózsa György utca járdájának rendbetéte
lére kerülhet sor a közeljövőben.
• Sikerült megállapodásra jutnia egy koráb
ban önkormányzati tulajdonban lévő ingatlan 
visszavásárlásával kapcsolatban az önkor
mányzatnak. Az ingatlan megvásárlásával a 
Mosókút körüli terület térrendezésébe kap
csolódnának be: az épület lebontásra kerülne, 
és annak területén parkosítással bővítenék a 
nemrégiben felújított teret. A tulajdonosok a 
leromlott állapotban lévő épületet 800.000 
forintos vételáron bocsátották az önkormány
zat rendelkezésére. Tartozásaikkal számolva 
végül 650.000 forintos áron szerezte vissza 
az önkormányzat az épületet.
• Egységes főutcakép kialakítását tervezi az 
önkormányzat. Az októberi testületi ülésen a 
képviselők megyeztek abban, hogy az elmúlt 
néhány évtized tendenciájával szemben meg
próbálnak visszatérni az azt megelőzően ural
kodó egységesen fásított, igényes utcaképhez. 
Ehhez szükség lehet az értéktelenebb fák el
távolítására, és az értékesebb növények (pl. 
az ezüstfenyők) meghagyása mellett egy fa
telepítési koncepció kidolgozására, melyhez 
szakemberek segítségét is bevonnák.
• A kistérség szociális ellátásával kapcsola
tos fejlesztési koncepciójának elfogadását 
kérte Mecseknádasd a pécsváradi önkor
mányzattól. A település egy pályázat benyúj
tását tervezi, melyhez Pécsváradnak, mint 
együttműködő kistérségi partnernek a támo
gatására és beleegyezésére is szüksége van. 
Városunk elfogadta a koncepciót.

Iljin Petár ácsmester felújította a vár középkori 
bejáratát és a szakállszárítóra vezető lépcső 
korlátját. Az évek óta nagyon rossz állapotban 
lévő híd új faszerkezetett kapott, és mostantól 
megújulva hívogatja az ideérkező vendégeket.

< 2009. november 25-én N
a Pécsváradi Kolostorvár Altemplomában
„Hát mit kezdjek én, Uram, 

a szavakkal...”
címmel irodalmi est

Dsida Jenő születésének 100. évfordulójára 
A műsort összeállította és előadja: 

Németh Zsuzsa és Nagy Csongor Zsolt 
(Szatmárnémeti Északi Színház 

Harag György Társulat) 
Belépőjegyek 500 Ft-ért (nyugdíjasok és 

diákok részére 300 Ft-ért) válthatók a Tou
rinform irodában

TÉLI NYITVATARTÁS 
A PÉCSVÁRADI VÁRBAN

2009. november 2-tól várhatóan 2010. már
cius 15-ig téli nyitvatartással fogadja vendé
geit a Szent István király által alapított egykori 
monostor múzeuma, a romkert, a várkápolna 
és a Kígyós-emlékkiállítás.

A látogatók a kapun elhelyezett telefonszám tár
csázásával érhetik el az ügyeletes múzeumőrt, 
aki néhány percen belül a helyszínre érkezik:

Dr. Novotny Iván:
72/ 466-326 vagy 20/ 336-2237

Előzetes bejelentkezéssel a rövid várakozási 
időt is megtakaríthatják. Bejelentkezni az
alábbi telefonszámokon lehet:

Gászné Bősz Bernadett:
20/3108-190; 20/467-4060 

Tourinform iroda:
72/ 466-487

Kérjük továbbá, hogy figyeljék híradásainkat, 
hiszen a téli időszakban is több rendezvény 
hívja az érdeklődőket az ősi falak közé. Ilyen 
alkalmakkor a múzeum is nyitva váija a láto
gatókat!
Az étterem és szálloda a téli időszakban is na
ponta fogadja vendégeket!

Kedves Barátaink!

Sok szeretettel várunk mindenkit 
2009. november 11-én, 17.30 órakor 

a pécsváradi vár udvarára,
MÁRTON NAPI TÖKÖLÉSRE!

Mindenki hozzon magával egy (vagy több), 
tökből kifaragott lámpást, amiket kirakunk a 
vár udvarán a falakra, kövekre. A pislákoló 
lámpák hangulatos fényénél meleg pogácsá
val, forralt borral, teával melengetjük szívün- 
ket-lelkünket!

Minden lámpásért egy tombolajegyet 
adunk,amivel megnyerhetik a 

III. ADVENTI JÓÉKONYSÁGI 
VÁSÁRON

kisorsolásra kerülő feldíszített fenyőfákat!
(A tököket keressék a zöldségboltban.) 

TALÁLKOZZUNK NOVEMBER 11-ÉN 
A VÁRBAN!

Közösségi Kerekasztal

FIGYELEM!
Dr. Bíró Ferenc polgármester

LAKOSSÁGI FÓRUMRA
invitál minden kedves pécsváradi lakost 

november 12-én, csütörtökön,
18 órai kezdettel.

Helyszín:
Fülep Lajos ÁMK Művelődési Központ nagyterme 

Az eseményt élőben közvetíti a Pécsváradi Városi Televízió.

A fórumon többféle lehetőség nyílik kérdések feltételére, kritikák, javaslatok 
megfogalmazására (akár névtelenül is):
- előzetesen emailben (vtv@furiferi.hu)
- előzetesen postai úton
(Fülep Lajos ÁMK Műv. Közp., Kossuth Lajos u. 31.)
- előzetesen a művelődési központ bejáratánál elhelyezett urna segítségével
- telefonon akár a fórum ideje alatt, aznap 17 órától (465-123)
- valamint személyesen a lakossági fórum helyszínén

Sok szeretettel várunk minden érdeklődőt!

mailto:vtv%40furiferi.hu
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A KJÁMK ÁLTALÁNOS ISKOLA HÍREI
Színes iskolai élet 

a tanórákon túl
Október elejétől teljes számmal működnek 
szakköreink. Az alsó tagozaton angol, német, 
matematika és rajz szakkörön vehetnek részt 
díjmentesen a gyerekek, felsőben pedig fizika, 
informatika, matematika, média, német, rajz, 
színjátszó és természetjáró szakkörre járhatnak 
tanulóink. Ezen kívül hetente egy alkalommal 
van énekkari próba, kétszer fociedzés és tö
megsport.

Emlékezés 
az aradi vértanúkra

Október 6-án az aradi vértanúkról és a szabad
ságharc bukásáról emlékeztünk meg a 3.a és 3.b 
osztályosok szép műsorának köszönhetően. A 
szereplőket Gungl Lászlóné és Székelyné Nagy 
Szilvia tanította be.

Gesztenyeszedés
A hónap közepén zárult igen sikeresnek mond
ható gesztenyegyüjtési akciónk. Szorgalmas ta
nulóink 2480 kg gesztenyét szedtek össze, az 
ezért kapott 62.000 forint az osztálypénzt gya
rapítja. Köszönet illeti a szülőket az aktív köz
reműködésükért!

Egészségnevelés 
az UNICEF-fel

Október 15-én a kézmosás világnapján egészség- 
nevelési projektnapot tartottunk húsz orvostan
hallgató és az UNICEF kapcsolattartóinak 
bevonásával. Az osztályok forgószínpadszerűen 
vettek részt az érdekes programokon, illetve ol
dották meg a feladatokat. Amellett, hogy min
denki jól • szórakozott, elmélyíthettük a 
tisztálkodással és az elsősegélynyújtással kapcso
latos ismereteinket. A leendő doktor nénik és 
doktor bácsik a kicsikkel együtt kötözték, gyó
gyították a plüssállatokat, a nagyok pedig izgal
mas előadásokat és vetítéseket tekintettek meg. 
Emellett zenére tornáztak, plakátokat készítettek, 
feladatlapokat töltöttek ki a gyerekek, a nap fény
pontja pedig valamennyiüknek a szabályos, leg
alább húsz másodpercig tartó kézmosás volt. Már 
hetekkel a jeles nap előtt rajzpályázatra készültek 
az osztályok a kézmosással kapcsolatos élmé
nyeik megjelenítésével, melynek eredményét az 
UNICEF munkatársai hirdették ki. Az iskolánk
ból továbbjutó alkotás készítője Pere Gergő a 2.a 
osztályból, felkészítője Wagnerné Rozmer Anikó. 
Különdíjban részesült Hering Vivien 4.b és Ko
vács Juciit 1 .a osztályos tanuló. A színvonalas ki
állításon a gyerekek is szavazhattak, ők a 
következő tanulók képeit találták a legszebbnek: 
Ottlakán Amira (l.b), Pap Marcell (2.b), Bayer 
Maja (3.a) és Poller Péter (4.b). Mindenkinek 
gratulálunk, akinek rajza a folyosót díszíti, vala
mint megköszönjük a felkészítő kollégák mun
káját. A projektnap előkészítése és koordinálása 
Székelyné Nagy Szilvia nevéhez fűződik.

Lezajlott a Bolyai matemati
kaverseny megyei fordulója

Október 16-án iskolánk három évfolyamról in
dított csapatot a Bolyai országos matematika

verseny megyei fordulójára, melyet Pécsett ren
deztek a Koch Valéria Iskolaközpontban. A ne
gyedik és hatodik évfolyam tanulói 10, illetve 
20 induló csapat közül olyan sikeresen szerepel
tek, hogy behívták őket az eredményhirdetésre. 
A csapatok tagjai: Becker Bálint és Stang Károly 
(4.a), Poller Péter és Szendrői Bence (4.b); Csá
szár Csaba, Hohmann Ervin, Jéhn Máté, Poller 
András (6.b). Felkészítőjük Poller György. A 8. 
osztályosok - Becker Noémi, Gyenis Martin 
(8.a), Jéhn Márk, Kajos Noémi (8.b) - a 17 in
duló csapat között a 7. helyen végeztek. Felké
szítőjük Lászlóné Auth Mária. Gratulálunk a 
gyerekeknek és felkészítő tanáraiknak a remek 
teljesítményhez!

Forradalmi megemlékezés 
korhű díszlettel

Ebben a tanévben a felső tagozatos tanulók ké
szítették az 1956-os emlékműsort Lantos Ist
vánná tanárnő vezetésével, melyet először a 
társaiknak mutattak be október 22-én a központi 
iskola udvarán. A városi rendezvényre másnap 
délelőtt került sor a Kossuth téren. A gyerekek 
heteken keresztül lelkesen gyűjtögették az elő
adás kellékeit - korabeli ruhákat és díszleteket 
- melyeknek segítségével a jeleneteket előadták. 
Mindazok, akik ezt a magas színvonalú műsort 
megtekintették, igazi katartikus élményben ré
szesültek.
Köszönet a szereplőknek: Fuller Botond. Patócs 
Marcell (5.b), Becker Norbert (7.a), Gál Rebeka, 
Gyenis Dóra, Tolnai Gréta (8.a), Fazekas Máté, 
Jéhn Márk, Kungl Ádám, Weisz Gábor (8.b), 
Kopa Marcell ((8.c); az énekkar tagjainak Busa 
Enikő, Orbán Nikolett, Szimcsák Elizabet (5.a), 
Gyöngyös Bettina, Vörös Blanka, Weigert Kla
udia (5.b), Greksa Viktória, Máté Mirella Fanni 
(6.a), Nyéki Viktória, Vudi Anita (7.a), Árvái 
Dorottya, Bera Bettina, Kisfoldi Diána, Kovács 
Bianka, Pusch Dalma, Resch Roxána (7.b), 
Virág Alexandra (7.c), Merkl Anita (8.b) osztá
lyos tanulóknak, valamint Borhy Kingának és 
Benkő Csillának a fuvolakíséretért, Somogyi 
Bernadettnek a gitárkíséretért, az Üzenet a kert
ből zenekarnak, és Lantos Istvánné tanárnőnek 
a felkészítésért.

Szabó Tamásné Gasteiger Eszter 
Szabó Gyöngyi

Szeptemberi és októberi 
sporthíreink

Labdarúgás
Iskolánk tanulói ebben a tanévben is négy kor
csoportban (1-8.0.) indulnak a diákolimpia ver
senyein. Három korcsoportban (1-6.0.) 
neveztünk az MGYLSZ által szervezett ver
senysorozatban. Három korcsoportban képvise
lik diákjaink a Pécsváradi Spartacus Sportkört a 
NUPI versenyein. Felkészítőik Friesz Péter és 
Gelencsér János.
Sport XXI. Egyesületi Labdarúgó Program:
I. forduló (09.27. Szászvár)
Csapatok: Komlói Bányász S.K., Pécsvárad, 
Hosszúhetény, Szászvár S.E., Ócsárd 
A pécsváradi csapatok eredményei: Ull (2.)- 
U9 (3.) —U7 (1.)
Kiemelkedő játékosok: Ull- Kelemen Róbert, 
Jéhn Máté, Marcsik Máté, Prigli Barbara, 
Szendrői Bence ; U9 - Matesz Kornél, Katona 
Tamás; U7 - Resch Dávid, Kalányos Sándor 
Diákolimpia:
Csapatok: Pécsvárad, Mecseknádasd, Hidas 
Eredmények: IV.korcs (7-8.0.): 1. Pécsvárad 
(Kleisz Krisztián, Spannenberger Máté, Váradi 
Richárd, Weisz Gábor, Wittenbart Valentin, Jéhn 
Márk, Fazekas Máté, Matkó Gábor, Pista Ben
jámin, Kisfoldi Dávid)
MGYLSZ torna:
Csapatok: Pécsvárad, Mecseknádasd, Hosszúhe
tény, Hidas Eredmények: III. korcs. (5-6.0.): 2. 
Pécsvárad(Jéhn Máté, Kresz István, Kisfoldi 
Dávid, Bognár István, Császár Csaba, Bayer 
Krisztián, Poller András, Hock Norbert, Marcsik 
Máté) A tornák őszi fordulói a többi korosztály
ban novemberben kerülnek megrendezésre.

Gelencsér János 
testnevelő

II. Béla Középiskola, Élelmiszeripari 
Szakiskola - 7720 Pécsvárad, Vak B. u. 8. 
Tel/fax: (72) 465-030; Tel.: (72) 465-133 

www.bela2.sulinet.hu; titkarsagtahela2.sulinet.ini 
Az iskola OMazonosítója: 027 446 
A képzésről tájékoztatást ad:
Papp Gyula ig., ZakkAnna igh, Farkas Rudolf igh. 

BELÜGYI PÁLYÁRA ORIENTÁLÓ 
KÖZÉPISKOLAI képzés

01 (kód) Gimnázium - Nyílt nap: 2009.dec.3., 9,30-12 
02 (kód) Szakközépiskola
Központi felvételi: 2010. január 23-én, 10 órakor 
Központi felvételi tárgyak: matematika, magyar 
nyelv és irodalom.

Felvételi előkészítőt nem tartunk! 
SZAKISKOLAI képzés

03 (kód) Élelmiszeripari szakmákra (pék-cuk
rász, húsipar) orientáló képzés - 9. osztály 
Nyílt nap: 2009. nov.26-án, 9,30-12-ig 

SZAKKÉPZÉS
Pék-cukrász (OKJ 33 541 05 1000 00 00) 3 éves 
Húsipari termékgyártó (OKJ 31 541 01 10000000)
2 év

Felvételi követelmények mindhárom szakmára:
• egészségügyi, fizikai alkalmasság,
• betöltött 16. életév, 9. osztály megléte.
Felvételi vizsgát nem tartunk!
Gyakorlati képzőhelyet az iskola javasol. 
Jelentkezés módja: írásban, vagy személyesen az

iskola titkárságán 2010. márciusától.
Felvett tanulóinknak kollégiumi elhelyezést és ét

kezési lehetőséget tudunk biztosítani.

http://www.bela2.sulinet.hu
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Október 23.
Az 1956-os forradalomra és áldozataira emlé
keztek október 23-án a Kossuth téri ‘56-os hősök 
szobránál. A helyszínen a Kodolányi János Ál
talános Iskola diákjai idézték meg az '56-os ese
ményeket - korhű jelmezeikkel, zenei betétekkel 
színesített műsoruk méltó módon állított emléket 
a forradalom áldozatainak. A Pécsváradi Ifjú
sági Fúvósszenekar közreműködésével zajló 
megemlékezés a Kossuth téri szobornál, majd a 
Szentháromság téri emléktáblánál való koszorú
zással zárult. Dr. Hutvágner Rozália önkor
mányzati képviselőnek a Kossuth téren 
elhangzott beszédét az alábbiakban teljes terje
delmében közöljük.

Hölgyeim és Uraim, Kedves Ünneplő Társaim!

Ünnepeink rangsorában vannak emléknapok, 
ünnepek, kiemelt ünnepek. A mai egy olyan 
emléknap, amelyen nem is oly rég zajlott ese
mények emlékképei peregnek lelki szemeink 
előtt, kinek-kinek úgy, amint azt korához, tar
tózkodási helyéhez kötötten megélte. Jómagam 
még kislányként egy kis vidéki faluban, szép 
meleg őszi reggelre emlékszem, amikor is a 
megszokott reggeli rádióműsor helyett végeér
hetetlen, szomorú, a békétlenség érzését kiváltó 
zenét hallhattam. Ezt a zenefolyamot váratlanul 
megszakítva közölte a bemondó, hogy Pesten 
kitört az ellenforradalom és a főváros utcáin fo
lyik a vér. Elemistaként mindezt nem értettem, 
ám azt érzékeltem, hogy a felnőttek csopor- 
tokba’bolydulva latolgatták milyen lesz a jövő, 
mit hozhatnak az események az életükben.

Az emberi érés stációiban felnőve aztán lassan 
megértettem mit is jelentett és milyen jelentést 
hordoz ma is az a nap az életünkben. Két vi
lágégést túlélve, egy testében és lelkében meg
csonkult ország vívta elkeseredett harcát 
szabadságáért az idegen ország és annak belső 
csatlósai ellen.

A szabadság minden ember, minden nép alap
vető vágya. Az embert Isten szabadságra te
remtette. A lélek szabadságérzetét a nemzet 
fennállása óta létrehozott kultúra adja, amely 
szokásokban, családi hagyományokban, ünne
pekben él és nyilvánul meg. A magyar nép min
den ünnepe mélyén a szabadság vágya és 
tisztelete húzódik. Március 15-e, a ’48-as sza
badságharc ünnepe, Szent István napja, aki 
Isten által lelkűnkbe írt törvényeket írásba és 
államiságba foglalta, illetve legújabb korunké, 
a mai nap ünnepéé is. Magyarságunk sajátos 
geopolitikai helyzetéből adódóan alakította ki 
toleráns, másokat tisztelő, hagyományaihoz ra
gaszkodó karakterét. Ha mindezt veszélyben 
érzi, a fizikai hazát teremtő honfoglalók lelkü- 
letével lázad és harcol értékeiért. Ezzel a lelkű- 
lettel fordult a magyar nép a szovjet elnyomók 
ellen 1956. október 23-án.
Az idegen elnyomók és az őket kiszolgáló csat
lósok nyelvünket, szokásainkat, hagyománya
inkat akarták idegen nyelvvé, új szokásokká 
változtatni átkreálva régi ünnepeinket és új, 
számunkra idegen ünnepeket vezetve be. 
Mindszenty József bíboros bebörtönzésével, 
megkínzásával megfélemlítették a keresztény 
embereket, hosszú évekre száműzve a hit csí

ráját is, nagy és a mai napig ható csonkulást és 
torzulást okozva a lelkekben.

A történelmi események többé-kevésbé ismer
tek az idő távolában kutakodó népünk számára. 
Köztudottak a fogalmak is, melyeket az azóta 
is szüntelen változó politikai és hatalmi akarat 
sokféleképpen címkézett - „ellenforradalom”, 
majd éppen itt Pécsváradon Pozsgay Imre szá
jából először elhangzott „népfelkelés”, aztán 
„forradalom”, „szabadságharc” kifejezések. A 
nép azonban a mindenkori hatalom által aktu
ális érdekeinek megfelelően címkézett és fel
kihasznált akaratával ellentétben mindig is 
pontosan tudta és őrizte lelke legmélyén az 
igazságot.
Milyen üzenetet hordoz ’56 napjainkban? Mit 
is jelent ma szabadnak lenni? Igazi szabadság 
a választás lehetősége. Választani megtanulni 
és megtanítani értékes és értéktelen között.
Ma is alattomos, sokszor nehezen felismerhető 
támadás éri szabadságunkat, magyarságunkat. 
A globalizáció, a nemzeteken átívelő nagytőke, 
a monopóliumok, a pénz kegyetlen hatalma 
mérgezi, dönti igába, zsákmányolja ki a lelke
ket. A pénz diktatúrájának szolgái vagyunk, 
amely a pénz és a fogyasztás diktatúrája. A lát
hatatlan pénzvilág korlátlan hatalommal ren
delkezik a termelés és elosztás felett. Éppen 
napjainkban éljük ennek gazdasági és lelki kö
vetkezményét a növekvő munkanélküliség, a 
kenyérharc, az adómegszorítások formájában, a 
mind nagyobb számú külföldön dolgozó diplo
más és nem diplomás munkavállaló kényszerű 
elvándorlásában, a fogyasztásra manipuláló élet
stílus reklámozásában, a „ való világos” televí
zió műsorokban, az egész világot átívelő 
egyformaságra ösztönző divat diktatúrájában, 
ahol az értékeknek nincs rangsora, minden érték 
ömlesztett, egyforma. A „valósítsd meg önma
gad” szlogenje eltávolít bennünket egymástól és 
izolál önmagunktól.

Mit tehetünk mindez ellen? Józan felismerő ké
pességünk megmaradt csíráival felszítani a szo
lidaritást egymással, bátorítani egymást a 
torzító és lélekölő tendenciák felismerésében. 
Őrizni a gyökereket.

Mindenekelőtt tisztelni legfőbb, Istentől aján
dékba kapott kincsünket, az ÉLETET. Az életet, 
melyet őseinktől kaptunk, folyamatossá téve 
tisztelettel adjuk tovább gyermekeinknek. Tisz
telni őseinket, akik megküzdöttek a földért, me
lyen élünk, megőrizték, továbbadták nekünk 
használatra. Születünk, anyanyelvet tanulunk, 
felfedezzük hogyan boldogultak őseink a nehéz
ségekkel. Felelősek vagyunk a helyért, ahol szü
lettünk, élünk, ismernünk kell annak a földnek 
történelmét, szokásait, melyet elődeink terem
tettek. Tisztelet a hagyományoknak, melyben 
őseink verítéke rejlik. Ez a veríték kötelez ben
nünket, felelősséget kér tőlünk azok megőrzésé
ért és továbbadásáért. Bátorság is szükséges a 
hagyományok továbbadására, hiszen ma az egy
formaság, az ömlesztett értékek képviselete a 
sikk. Bátor nevelőkre vár a társadalom, akik a 
szívükben hordozott valódi értékeket átörökítik 
a gyerekeknek, a hivatalos tananyag mellé merik 
becsempészni a szülőhely történelmét, hagyo
mányait, szokásait, akik megkülönböztető ké
pességre tanítják őket a valódi és talmi dolgok 
között. Szabadnak lenni annyi, mint megkülön
böztetni tudni. Szabadnak lenni semmiképpen 
sem a liberalizmus szabadossága, nem az egyén 
kizárólagos önmegvalósítása. Szabadnak lenni 
nagy felelősség. Felelősség szülőnek, pedagó
gusnak, felelősség a társadalmat vezető réteg
nek, akik bizalmat kapnak és ezzel a bizalommal 
egyben felhatalmazást is kapnak a szolgálatra. 
Felelősség a választónak, aki döntésével meg
határozza a választás utáni történések irányát. 
Szabadnak lenni ma annyi, mint dönteni tudni 
az irányított manipulációval szemben. Szabad
nak lenni annyi, mint élni az adott szó szentsé
gével. Tisztelni a másik embert, a másként 
gondolkodót nem ellenségnek tekinteni, sokkal 
inkább véleményt cserélve megegyezésre jutni. 
A kettészakítottságot, az egymásnak feszülést, a 
tudathasadásos állapotot összefogással, egy
másra figyeléssel, egymás segítésével feloldani. 
Egyszóval közösséget teremteni, összefogni az 
önmegvalósítás önzésével szemben.
Szabadnak lenni annyi, mint szeretni merni a 
szeretetlenség félelmével szemben. Hitre van 
szükség, mely békét teremt a lelkekben és 
amely védelmez a hitetlenség káosza ellen. 
Őseink hitére van szükség, hiszen ez tartotta 
meg az országot, amely a hazánk. Reményre 
van szükség, mellyel mindezeket meg tudjuk 
tenni, bízva abban, hogy lesz hozzá erőnk, ki
tartásunk és kellő bölcsességünk.

A mai emléknapon mondjunk tisztelettel kö
szönetét azoknak, akik 1956 őszén is őrködtek 
hazánk, otthonunk szabadságán. Kívánom, 
hogy békességgel szívünkben emlékezzünk 
rájuk, kiengesztelődve mindazokkal, akik az el
lenkezőjét tették. Bizakodva, hittel, reménnyel 
nézzünk jövőnkbe, és megtisztult lélekkel vi
gyázzunk szabadságunkra.

Nemrégiben egy régi arab közmondással talál
koztam, ami nagyon megfogott és így hangzik: 
Áldott legyen az az ember, aki szárnyakat és 
gyökereket tud adni fiainak. Ezt az isteni áldást 
kívánom mindnyájunknak.

Köszönöm megtisztelő figyelmüket.
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Emléktábla -avató
Nemes Endre születésének 100. évfordulóján

Pécsvárad nem egy kiemelkedő alkotóművészt 
bocsátott útjára. Elég ha például olyan lezárult 
életpályákra gondolunk, mint Andor Ilonáé, 
Kodolányi Jánosé, Gyenes Tamásé vagy Kígyós 
Sándoré, akik munkásságukkal nemzetközi hír
névre tettek szert.
November 10-dikén lesz 100 éve, hogy Nemes 
Endre megszületett a Vár utca 31. számú ház
ban. Apja Nágel Ignác, magyar királyi adótiszt 
családjával hamarosan a Felvidékre költözött. 
Második gyermekük Nágel Lajos már Iglón 
született.
Endre előbb újságíró, majd Prágában festőmű
vésznek tanult, itt rendezte első kiállítását, itt 
vette fel a „Nemes” nevet. A német teijeszkedés 
elől Skandináviába menekült, és Svédországban 
telepedett le. Itt alkotott haláláig.
Művészeti iskolákban tanított, 1965-ben el
nyerte a svéd kormány művészeti díját. 1968- 
ban professzorrá nevezték ki. A Svéd Királyság 
magas kitüntetéssel ismerte el munkásságát. 
1984-ben a göteborgi egyetem a filozófia dísz
doktorává avatta. Rangos nemzetközi díjakat 
szerzett Tokióban, Oslóban.

1982- ben látogatott újra Pécsre és Pécsváradra, 
ahol a város vezetői fogadták. Beszélgetésen 
vett részt a Várbaráti Körben.
1983- ban 254 müvéből álló gyűjteményt ado
mányozott a pécsi Janus Pannonius Múzeum
nak, ahol a következő évben megnyílt önálló 
múzeuma.
Müveit olyan gyűjtemények őrzik, mint a stock
holmi Modem Művészetek Múzeuma (Svédor
szág), a Philadelphia Művészeti Múzeum 
(USA), a Brooklyn Múzeum (USA), vagy a po
zsonyi Szlovák Nemzeti Galéria.
Jelentős számú monumentális, dekoratív mun
kát készített. Hideg, gépies világképet sugallnak 
Nemes Endre alkotásai, amelyek mintha egy jö
vőbeli embertelen, vagy gépiessé vált emberi 
élet félelmét vetítenék elénk.

Nemes Endre szülőházán november 13-dikán, 
pénteken 14 órakor dr. Hargitai János ország- 
gyűlési képviselő, a Baranya Megyei Közgyű
lés elnöke leplezi le a centenárumi emléktáblát.

Gungl Jánosné
KITÜNTETÉSE

Egy hónapja szentelte fel Mayer Mihály me
gyéspüspök Kékesd új templomát. Az építés 
szervezője, mozgatója Gungl Jánosné október 
25-dikén, a vasárnapi szentmise után vehette 
át a Baranya Megyei Közgyűlés elnökének ki
tüntető érmét dr. Hargitai Jánostól, a pécsvá
radi katolikus templomban. Antal Géza 
pécsváradi apát meleg szavakkal méltatta 
Gungl Jánosné, Erzsiké tíz éves munkáját, 
amit kórházi betegágyán is folytatott.

SZAKMAI KITÜNTETÉSEK
Idősekért Díja Kárpátiné Kovács Zitának
A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése 
Kárpátiné Kovács Zitának, a pécsváradi Szo
ciális Gondozási Központ vezetőjének az idős 
emberekért végzett áldozatos szervező és irá
nyító munkájáért az Idősekért Díja kitüntetést 
adományozta. A kitüntetés átadására október 
10-én, Pécsett, a Cella Septichorában megtar
tott megyenapi ünnepség keretében került sor.

Joseph Gungl-díj Apaceller Józsefnek
A magyarországi német zenében végzett tevé
kenységéért tüntették ki Apaceller Józsefet, a 
pécsváradi Alapfokú Művészeti Iskola vezető
jét október 24-én. A Magyarországi Német 
Ének-, Zene-, és Tánckarok Országos Tanácsa 
(Landesrat) négyévente adja át ezt a díjat, idén 
hárman vehették át a Nagymányokon zajló Fú
vószenekarok Találkozóján.

Idősekért Dija Kárpátiné Kovács Zitának

Skóciai Szent Margit Emléktúra a Réka-várhoz
Minden túratársnak, akit régmúlt történelmünk érdekel!

1989 2009

A hagyományos Skóciai Szt. Margit Emléktúrát 2009. november 14-én, szombaton rendezzük meg 
Útvonal: Mecseknádasd - Réka-vár - Langehöhe - Vadászlak - Réka-völgy 
- Szép Ilonka kilátó - Antalkép - Büdöskút - Pécsvárad
Túratáv: kb. 14 km, szintemelkedés: 400 m.
Találkozó: Mecseknádasdon, a r.k. plébániatemplom előtt, 10 órakor.
Túravezető: Dr. Novotny Iván.
A Réka-várban elhelyezzük a tisztelet virágait Szt. Margit emlékkőnél
Mindenkit kérünk, hozzon magával egy szál virágot Szent Margit iránti tiszteletünk kifejezéseként!
A találkozóhely megközelítése:
Menetrend szerinti autóbusz indul
Pécsről: 9.00-kor (Bonyhád felé,), Bonyhádról. 9.15-kor (Pécs felé). (Leszállni Mecseknádasd központi megállójában kell!)
Hazatérés: Pécsváradról autóbusz indul Pécs felé: 14,43; 16,53; 18,07-kor, Bonyhád felé: 14,34; 16,03; 17,33-kor. Pécsváradról vonat indul 
Pécsre: 14,24, és 17,50-kor
Mindenkit szeretettel várnak a rendezők: a Baranya Megyei Természetbarát Szövetség, a Pécsi Túrakerékpáros és Környezetvédő Klub, a 
Pécsváradi Várbaráti Kör. Bővebb felvilágosítás: a 72/466-326 vagy a 20/336-2237 telefonszámon (Dr. Novotny Iván)

20 éve Skóciai 
szt. Margit útján
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Fényes Középkor Tábor
- nyári visszatekintés

Október 2-án nyáridéző filmezésre invitáltuk a 
Fényes Középkor Tábor lakóit, segítőit, támo
gatóit és a helybéli érdeklődőket.
Az uszoda folyosóján megrendezésre kerülő 
„mozizás” sokakat becsalogatott a meghirdetett 
időpontra. Nagy örömünkre a távolabb lakó 
résztvevők közül többen eljöttek, hogy - vissza
gondolva a nyári táborra - újraélhessék az 
együtt töltött napok történéseit. Elfogadták 
meghívásunkat Szekszárdról, Komlóról, Pécs
ről és Pécsváradról is a lelkes gyerekek, elhoz
ták szüleiket, akik talán itt kaptak teljes képet 
arról, milyen szemléletű táborban töltötték 
gyermekeik a nyaruk egy részét.

A vendégek nem érkeztek üres kézzel: kéré
sünkre elhozták mindannyian a táborban készí
tett alkotásaikat, melyek segítségével egy

rögtönzött kiállítás emelte a vetítés fényét.
Aki eljött, feltöltekezhetett, vidáman tölthette 
az erre szánt másfél-két órát. Szponzoraink 
pedig meggyőződhettek arról, hogy nemes célt 
támogattak, amikor lehetőségeikhez mérten se
gítették a tábor létrejöttét. Örültünk a viszont
látásnak, tervezgettük a jövőt.
Azok a meghívott vendégek pedig, akik nem 
voltak jelen a beszámolón, sajnálhatják. Lema
radtak egy lélekemelő, színvonalas, Pécsvárad 
hímevét öregbítő eseményről!

Hegedűs Andrea 
táborvezető

Szent Mihály havi mulatság a Zengőalján

Második alkalmához ért a Tarkabarka Alapít
vány, a Zengő Néptánc Egyesület és a Pécsvá
radi Fárbaráti Kör közös szervezésében zajló 
„Kerek egy esztendő a Zengőalján ” program- 
sorozat. A leányvására hangolódva, október 
16-ára várták a művelődési központba az ér
deklődőket játszóházzal, előadással, kiállítás
sal és táncházzal, mely így kiváló családi 
programnak bizonyult. A játszóházban 
gyöngyfűzéssel, tarsolydíszítéssel ismerked
hettek a gyerekek - a mostani foglalkozáson is 
rengetegen vettek részt, az előkészített 50 tar
soly is kevésnek bizonyult. Bekapcsolódtak a

Cserkészcsapatunknak idén március óta van 
egy kislányokból álló őrse. A Szarvas őrs tagjai 
lelkesek, okosak, találékonyak és fogékonyak 
sok mindenre. Egyszóval olyanok, amilyennek 
egy kiscserkésznek lennie kell. A nyári tanyá- 
zást (3 napos táborocska) a Réka-völgyben 
rendeztük. A próbára október 10-én került sor. 
Erre folyamatosan készültünk, remélem, ez is 
egy felejthetetlen élmény marad a számukra. 
A gyerekek itt találkozhattak az „Erdő Tündé
rével”, aki bevezette őket az erdő titokzatos vi
lágába, mesélt nekik az ottani életről, a

Cserkészcsapatunk híreiből
- A jövő nemzedéke

Rendről, és minden maradandó értékről, ami
ket az ember fellelhet a természetben.
Október 23-án, az ünnepi szentmisén tették le 
a kiscserkész ígéretet. Ezzel elindultak egy 
úton, amit, ha követnek, egy más, tartalmas 
élet vár rájuk tele játékkal, játszva tanulással, 
kirándulással. Fél éves „munkájuk” alapján 
kiscserkész ígéretet tehetett 5 pécsváradi 
(Bayer Bojána, Brand Diána, Emeneth Petra, 
Kovács Nikol, Marton Zita, Réder Adél) és 2 
nagypalli (Dobszai Dorina, Hári Rebeka) 
lányka.

jelenlévő anyukák, nagymamák is, a gyerekek
kel együtt festettek, fűztek gyöngyöt. Dr. And
rásfalvy Bertalan előadása nyitotta meg a 
programhoz kapcsolódó „Gesztenye és bor” 
kiállítást, melyet táncház követett. Az „ Üzenet 
a kertből ” zenekar ismét megmozgatta a gyere
keket a művelődési ház előtermében, záróak
kordként szintén jó hangulatú gesztenyesütésben 
vehettek részt az érdeklődők a helytörténeti mú
zeum udvarán. November végén folytatódik a 
rendezvény, a szervezők ezúton is biztatják a 
szülőket, minél többen vegyenek részt a progra
mon, közösen a gyerekekkel.

Cserkészfogadalmat tehetett szintén hosszas 
munka gyümölcseként Fekete Mária pécsvá
radi cserkészünk.
Köszönöm szépen a munkáját ezúton Antal 
Géza csapatparancsnoknak, hogy mindenben 
támogat minket; a szülőknek, hogy partnerek, 
ha a gyerkőcöket valahová el kell vinni, illetve 
hogy bíztatják őket; a próbáztatásban segítők
nek: Asbóth Ritának, Elek Virágnak, Scherer 
Jankának és Koncsag-Both Andrásnak; a csa
pat idősebbjeinek: Hohmann Edinának, 
Györkő Tímeának és Ratting Ritának; és 
végül, de nem utolsó sorban Brand Petrának, 
aki a segédőrsvezetőm és bármiben a Jobb 
kezem”.
Isten segítse a frissen Ígéretet, illetve fogadal
mat tett gyermekeket abban, hogy azokat min
denkor meg tudják tartani és e szerint éljenek. 
Legyen rajtuk Isten áldása! Réder Zsófia öv.

ANYAKÖNYVI HÍREK
Kedves Szülők! Továbbra is lehetőség van 
az újszülöttek nevének és adatainak közzé
tételéhez az újságban. Az ehhez szükséges 
formanyomtatványok beszerezhetők a védő
nőknél, valamint a művelődési központban. 
Az elmúlt hónapban a következő újszülöttet 
regisztrálták:

Hannl Rebekka
Szül.: aug. 22.

Pécsvárad
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TESTVÉRKAPCSOLATI HÍREK
Meleg fogadtatás Garam- 

szentgyörgyön
- igazságos döntetlen a 

Tökparádé játékos versenyén

Október 3-án, felvidéki testvértelepülésünk 
ünnepélyes piactér-avatóra és vidám Tökpará
déra hívta a képviselőket és a pécsváradikat. 
Dr. Bíró Ferenc polgármester, Hohmann Ist
ván alpolgármester és a Felvidékiek Klubja ve
zetője, Füri Ferenc vezetésével több, mint 20 
tagú delegáció utazott Garamszentgyörgy-re. 
Köztük jónéhányan családlátogatásra is indul
tak. A kedves fogadtatás, a tökéletesen meg
szervezett programok, a szíves látás 
hamarosan mindannyiunkban megerősítette: 
itthon vagyunk!
A községházán Helena Valentová polgármes
terasszony és Mária Beluhová alpolgármester 
köszöntötte a vendégeket. Majd közösen az 
első és második világháború hősi halottainak 
emlékművéhez vonultunk - köztük 2 éve egy 
kopjafa állít emléket a kitelepített családoknak. 
Kétnyelvű ünnepi műsor keretében helyeztük 
el a koszorúkat az emlékműveknél. Majd a 
községháza elé vonultunk, ahol a standok 
megteltek kívánatos hazai portékákkal. A pi
acteret uniós források segítségével alakították 
ki, nemcsak az árusitóhelyekre, de térkőre, 
igényes parkosításra is futotta. Az ünnepélyes 
avató után a delegációt a tájházba várták: a ház 
különleges hangulata megragadott mindenkit. 
Délután az esős időjárás a park helyett a mű
velődési házba szorította a Tökparádét. 
Amulva néztük a hatalmas tököket, almákat, 
répákat és még sok zöldséget-gyümölcsöt, ami 
a helyi kiskertekben termett. Bárki benevez
hette a legnagyobb terményét a versenyre - 
most csak a méret számított. Mi, pécsváradiak

is versenyeztünk. Sajnos, a tökünk végül 1,10 
kg-mal lemaradt egy garamszentgyörgyi 35 kg 
feletti óriás mögött. De Réger Vilmoséknak 
köszönhetően azért mégis kerül néhány díj 
Pécsváradra is. A program részeként krumplis 

ételeket is kóstolhattunk 
- nagymamáink szokása 
és keze munkája szerint 
-, melyekhez kétnyelvű 
kis receptkönyvet is 
kaptunk ajándékba. 
Ekkor került sor a csa
ládi versenyre, melyben 
egy helyi család mellett 
a Gász-család Benkő 
Csillával erősített csa
pata képviselte Pécs- 
vára-dot. Az izgalmas 
versenyben számos fel
adatot kellett megoldani: 
a kukoricamorzsolásnál 
még a „Jollyt”, vagyis

polgármester urat is bevetettük! Végül egy 
meggyőző fölénnyel végrehajtott hébéres bor- 
töltő-versennyel teljesen azonos pontszámmal 
végeztünk - ez volt a legigazságosabb kime
netel! A családi versenyt követő szilvásgom- 
bóc-evő versenyben viszont tarolt Pécsvárad: 
az első három helyezést hozta el Wemer Géza, 
Baumann Mihály és Benkő László. A Tökpa
rádét közös vacsora és fergeteges hangulatú 
bál zárta. A kedves garam-szentgyörgyiek ne
hezen engedtek el - s mi is nehezen indultunk, 
csak az előttünk álló hosszú út bírt rá az indu
lásra.
Ezúton is hálás szívvel mondunk köszönetét a 
szives vendéglátásáért, a gondoskodásért, a 
kedvességért Helena Valentova polgármester
asszonynak és minden segítőjének! Reméljük 
gyakran lesz alkalmunk élvezni szeretetüket és 
arra is lesz sokszor mód, hogy valamennyit 
megpróbáljunk visszaadni belőle! Köszönettel 
tartozunk továbbá a program hazai szervezői
nek, a Felvidéki Klub tagjainak és mindenek 
előtt Füri Ferencnek, valamint Katona Zoltán
nak, aki 24 órás szolgálatban, biztonsággal 
szállította kis csapatunkat!

Gászné Bősz Bernadett

Hausmannstátteni és 
pannonhalmi vendégek a 

Leányvásáron

Testvérvárosaink élénk érdeklődést mutatnak 
egyik kiemelt rendezvényünk, a Leányvásár 
iránt.
Osztrák testvérvárosunkból 20 tagú delegáció 
látogatott Pécsváradra, hogy részt vegyen a 
Leány vásár programján. A delegáció tagjai kö
zött képviselőket, valamint a helyi iskola tanu
lóit és tanárait is köszönthettük. A delegációt 
Werner Kirchsteiger polgármester úr vezette, 
aki bár 15 évvel ezelőtt már járt Pécsváradon, 
de polgármesterként első alkalommal látoga
tott hozzánk felesége kíséretében. A vendégek 
nem érkeztek üres kézzel: egyrészt a diákok 
zenés produkcióval készültek, amit bárki meg-

tekinthetett a leányvásári programban, szom
baton délután. Másrészt - s ez már hagyomány, 
Johann Lendl úr szervező munkájának köszön
hetően - adományokat is hoztak a Gondozási 
Központ és az óvoda részére, valamint iskola
bútorokat. Tisztelettel köszönjük! 
Vendégeinket lenyűgözte a vásári forgatag - 
emellett azonban a helyi képviselőtestülettel 
közös gesztenyesütésre is sor került, illetve 
egy fergeteges hangulatú borkóstolón is részt 
vehettek Villányban, ahol Hohmann István al
polgármester úr és Apaceller József zeneisko
lai igazgató muzsikáltak harmonikán!
A delegáció fogadását a Német Kisebbségi 
Önkormányzat tagjai készítették elő és bonyo
lították le, köszönet munkájukért! Köszönjük 
továbbá Papp Gyula igazgató úr gyors segít
ségét a szállásprobléma orvoslásában! 
Pannonhalmáról szervezetten egy közel 50 fős 
csoport érkezett a Leányvásárra. A helyi nyug
díjasklub tagjai Rozsnoki Zsuzsanna klubve
zető és képviselő szervezésében egy kétnapos 
kirándulással kötötték össze a vásári forgata
got. Jártak Pécsett és Abaligeten, majd Zengő- 
várkony látnivalóival is megismerkedtek. 
Közben pedig a leányvásár programjain vettek 
részt - nagy örömmel és csodálattal! Zsuzsa 
egyébként már szervezi a következő látogatást: 
tavasszal pedagógusokkal érkezik városunkba.

G.B.B.

Ismét megemlékeztek a 
német áldozatokra

A német emlékkőavatás egyéves évfordulója 
alkalmából gyűltek össze ismét a II. világhá
ború utáni években Pécsváradról és környéké
ről kitelepített és munkatáborokba kényszerített 
német családok emlékműve előtt. A rövid tisz
teletadáson Baumann Mihály, a Német Kisebb
ségi Önkormányzat elnökének szavaival 
emlékeztek meg az eseményekről, majd az em
lékkő koszorúzásával zárult a program, mely
nek környezetét az előző napon közösen tették 
rendbe a pécsváradi felvidékiek és németaj- 
kúak. A német emlékművet megkoszorúzok a 
felvidékiek kitelepítésére emlékeztető emlék
kőnél is fejet hajtottak.

A villányi borkóstolóra vittük osztrák vendégeinket. 
Fotó: Bauniunn Mihály
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Kézműves műhely Pécsváradon
- a Világ Világossága Alapítvány rehabilitációs foglalkoztatója

A vakok és egyéb látássérültek folyamatos, kö
zösségben történőfoglalkoztatására létesítették 
azt a kézműves műhelyt, amelyet Pécsváradon 
alakított ki 2008-ban a Világ Világossága Ala
pítvány. A pécsi kezdeményezésű, országosan 
is elismert alapítvány több olyan egyéni fejlesz
tésű módszert alkalmaz, amely megkönnyíti a 
sérültek életét, és segíti őket a társadalomba 
való beilleszkedésben. Az intézmény Pécsvá
radi telephelyére nemcsak megyénkből, hanem 
Tolnából és Somogybái is érkeznek nap mint 
nap, hogy szaktudásukat felhasználva szőttese
ket, fazekasmunkákat készítsenek, vagy éppen 
a virtuális közösséget segítsék tanácsaikkal, öt
leteikkel.
Az országban az első alapítványok egyikeként, 
1987-ben kezdte meg működését a Világ Vilá
gossága Alapítvány, melyet dr. Sebestyén Ibolya 
hívott életre Pécsett. A szemész, gyermekorvos, 
gyógypedagógus és orvosmenedzser álma az 
volt, hogy olyan módszereket fejlesszen ki, me
lyek kifejezetten a látássérült gyermekek életvi
telének kiteljesedését segítik elő, és mindezt egy 
olyan intézmény keretein belül valósítsák meg, 
melyben hasonló problémákkal küzdő társaikkal 
együtt tanulhatják meg, hogyan boldoguljanak 
az életben. Az évek során fokozatosan kiépül
tek ennek intézményi feltételei (a szakrendelőt 
követően óvoda és általános iskola, majd kol

légium és szakiskola) - a következő lépés már 
az volt, hogy az immár szakképesítéssel ren
delkező sérültek számára olyan rehabilitációs 
munkahelyet biztosíthassanak, melyben minő
ségi mukavégzés folyik. A komplex rehabili
tációt (egészségügy - oktatás - foglalkoztatás) 
valósítják meg az intézményrendszerben, így 
most már egészen kicsi kortól kezdve a felnőtt
korig van lehetőség a sérült emberek készsé
geinek fejlesztésére, de ami még fontosabb: 
olyan szakmát tanulhatnak, amellyel később is 
önállóan talpon tudnak maradni. A retrográd 
integrációval létrejött iskolarendszer - Bálicsi 
Integrációs Nevelési Oktatási Központ Óvoda 
Általános Iskola Gimnázium Szakképző Iskola 
Kollégium Korai Fejlesztő és Alapfokú Művé
szetoktatási Intézmény - adja többek között a 
szakma tanulásának lehetőségét. így a gyógy
növény-termesztésnek helyet adó pécsi „illat
kert” mellé nemrégiben felsorakozott a 6-os út 
mellett, a „régi malom” területén található 
pécsváradi kézművesház is, melyben ma nagy 
kézügyességet és odafigyelést igénylő, aprólé
kos munka folyik.
Gyapjú-és rongyszőnyegek, vászonterítők, fal
védők, táskák, vázák, kaspók, gyertyatartók és 
még sok egyéb kézművesmunkák készülnek a 
helyi műhelyekben, szakemberek állandó fel
ügyelete mellett. Mégis hamar meglátszik a 

dolgozók hozzáértése a 
munkák minőségén, és 
ezt bizonyítják az orszá
gos szakmai sikerek is: 
az alapítványnál dol
gozó sérültek rendszere
sen a legjobb helyeken 
végeznek az Országos 
Ifjúsági Népi Kézműves 
Pályázaton, melyen 
többnyire nem sérült 
emberek munkái kerül
nek vizsgabírák elé. Az 
alapítvány olyan kiscso
portos foglalkoztatást

valósít meg, melyben vakok és gyengénlátók, 
mozgássérültek és értelmi sérültek alkotnak 
egy közösséget, erősítik egymást, és tanulják 
meg elfogadni hasonló problémákkal küzdő 
társaikat, értékelni egymás munkáját. A folya
matos foglalkoztatáson túl az alapítvány fel
adatául tűzte ki azt is, hogy az ország 
különböző pontjain élő sérülteknek segítséget 
nyújtsanak, hogy meghallgathassák egymás 
panaszait, és hozzájáruljanak egymás problé
máinak orvoslásában. Erre a célra alakították 
ki az Online Életvitel Központ nevű virtuális 
közösséget, melynek információs központja 
szintén a pécsváradi intézményben található. 
Itt olyan személyek segítenek a sérülteknek az 
internet segítségével, akik maguk is sérültek, 
jól átlátják sorstársaik problémáit, és egyúttal 
otthonosan mozognak a virtuális világban.
A tervek szerint nemsokára bővítenék a helyi 
tevékenységek körét: a szövő- és fazekasmű
hely mellé még több műhelyt létesítenének, 
valamint egy konferenciaterem is helyet kapna 
az alapítvány területén. Mint ahogy azt Lő- 
rincz Etel, textiltervező iparművész, a műhely 
vezetője elmondta, egyelőre a szőttesek és fa
zekasmunkák prototípusainak gyártási szaka
szában vannak, a jövőben azonban szeretnék 
kereskedelmi célokra is fordítani az itt készült 
kézművesmunkákat. Ugyan nemrég óta van
nak még jelen Pécsváradon, már körvonala
zódnak a tervek a helyi civil szervezetekkel, 
intézményekkel való együttműködésre: meg
történt a kapcsolatfelvétel a speciális iskolával, 
és a mozgássérültek egyesületével is. Ezen 
kívül az alapítvány a jövőben lehetőség szerint 
szeretne bekapcsolódni olyan helyi rendezvé
nyekbe, ahol bemutathatják az alapítványt, az 
ott folyó munkát, és ahol a későbbiekben saját 
készítésű munkáikat kész termékekként árul
hatják. Idén az adventi jótékonysági vásáron 
képviseltetik magukat, ezzel is színesítve a 
széles társadalmi rétegeket megmozgató kará
csonyi programsorozatot.

ÖNKÉNTES VÉRADÁS
„Adj vért, életet menthetsz !” 

December 3 -án, csütörtökön 9 - 13 óra 
között

ÖNKÉNTES VÉRADÁS 
a pécsváradi művelődési központban. 

Szeretettel várjuk az önzetlen segítőket!

HÁZI GONDOZÁS - BETEGÁPOLÁS 
TANFOLYAM indul!

A Baranya Megyei Vöröskereszt 
200 órás elméleti és gyakorlati képzés 

keretében ismét tanfolyamot hirdet. 
Modulok:

- betegápolási-gondozási ismeretek 
- elsősegélynyújtó ismeretek 

- személyiségfejlesztő-önismereti tréning 
- szociális ismeretek

- gyakorlati lehetőség szociális otthonokban

A képzés végén a hallgatók vizsgát tehet
nek, a sikeresen vizsgázók magyar-angol
námét nyelvű TANÚSÍTVÁNYT kapnak. 
Érdeklődni és jelentkezni a következő te

lefonszámon lehet: 06-30/390-0105

Éljünk környezettudatosán!
November 17 -én kedden 16.30 -kor a 

pécsváradi művelődési házban 
„Gazdaságosan üzemeltethető háztartás” 

címmel
tájékoztató előadás a kompakt fénycsövek, 
mint energia hatékony világítási eszközök 
használatából adódó költség megtakarítási 

lehetőségekről.

Minden résztvevő
1 db kompakt égőt kap ajándékba!

A Nyugdíjas Egyesület hírei:
• November 10 -ai klubnapján a pécsváradi 
Nyugdíjas Egyesület vezetőség-választó 
közgyűlést tart.
• December 8-án Karácsonyváró szeretet 
ünnepséget rendezünk.

Mindkét összejövetelünkre szeretettel vár
juk tagságunkat!

Mozgássérültek Klubja, 
klubnap:

december 2., 15 órától

Mozgáskorlátozottak 
Egyesülete, fogadónapok:

november 3., 14-15 óráig 
november 19., 9-12 óráig 
december 2., 14-15 óráig

Honlapunk:
http://www.msklub-pecsvarad.extra.hu

http://www.msklub-pecsvarad.extra.hu
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A szeretet karácsonya
Adventi rendezvények 

a Közösségi Kerekasztal szervezésében, 
számos szervezet, közösség és a pécsváradiak közreműködésével

Immár harmadik alkalommal igyekszünk a hagyományos, színvonalas karácsonyi koncertek, 
műsorok, ünnepségek sorát olyan rendezvénysorozattal kiegészíteni, mely méltó a karácsony- 
várás hangulatához, Jézus születésének ünnepéhez. Célunk, hogy szép élményeket nyújtva, so
kakat megmozgatva erősítsük az összetartozás érzését. A rendezvényekhez kapcsolódó 
adománygyűjtés pedig az egyedülállók és rászorulók támogatását szolgálja - nem csak anyagi 
javakkal, s nem csupán karácsonykor.

Tervezett programok:

2009. december első hete: Adventi díszkivilágítás - további bővítéssel!
2009. december 5., 15 óra: Jön a Mikulás! - játszóház, műsor és csomagosztás 
(meghívott és csatlakozó gyermekek részére)
2009. december 5., este: Mikulás-bál a művelődési központ szervezésében és javára, 
a technikai eszközrendszer fejlesztéséért
Belépődíj: 1.000,- Ft, jegyek elővételben vásárolhatók, ill. a batyusbálra asztal foglalható a 
Tourinform irodában (Pécsvárad, Kossuth L. u. 31. Tel.: 72/466-487)
Zene: Randy
Hölgyeknek ördögszarv, uraknak mikulássapka, valamint piros-fekete viselet kötelező! 
2009. december 13.: III. Adventi Jótékonysági Vásár a Szentháromság téren- színes prog
rammal, meglepetésmüsorokkal, kézműves- és jótékonysági vásárral, étellel-itallal
A nap zárásaként ökumenikus istentisztelettel köszönjük meg a részvételt.
2009. december 19.: Egyedülálló idősek szeretetvendégsége a katolikus parókián
2009. december 24-ig: Ajándékcsomagok osztása

Mert adni és közös örömmel együtt ünnepelni - jó!

A Közösségi Kerekasztal 
jótékonysági gyűjtést szervez:

Ajó állapotú
JÁTÉKOKAT ÉS

MESEKÖNYVEKET
december 5-ig adhatják le

a gyermekorvosi rendelőben, 
a Szent István Patikában, 

a Családsegítő Szolgálatnál, 
a Vendula Virágboltban vagy a 

művelődési központban.
Az összegyűlt adományokat a

III. Adventi Jótékonysági Vásárban 
értékesítjük

2009. december 13-án 
a Szentháromság téren.

A Közösségi Kerekasztal
BETLEHEM-KÉSZÍTŐ VERSENYT 

hirdet.
Mindenféle megkötés nélkül, bármilyen 

anyagból és technikával, életkortól függetle
nül, bárki benevezhet a versenybe.

A betlehemeket a
III. Adventi Jótékonysági Vásárban 

2009. december 13-án, 
a Szentháromság téren

állítjuk ki és értékeljük. Kéijük, itt adják le 
őket legkésőbb 10 óráig, s jelöljék meg, hogy 
felkínálják-e kisorsolásra. A készítők tombola
jegyet kapnak, mellyel megnyerhetik a feldí

szített karácsonyfákat.
Mert adni és közös örömmel együtt 

ünnepelni - jó!

SPORTHÍREK
NŐI KÉZILABDA

Eredmények:
Vörös Meteor - Pécsvárad 22 -33 
Pécsvárad - Kelet SE Pécs 25 - 23 
Beremend - Pécsvárad 19-19 
Pécsvárad - Szigetvár 32-15 
A kézilabda csapat a szezon felénél tart, a mér
leg: 5 Győzelem, 0 vereség, 1 döntetlen.
A szigetvári mérkőzés után a vezetőedző rövi
den értékelte a hatodik forduló után a csapat tel
jesítményét.
A női kézilabda csapat augusztus első hetében 
kezdte meg a felkészülését a bajnokságra. Az 
alapozás után, melyet a csapatban fegyelmezet
ten végigcsinált mindenki. Hat edzőmérkőzés, 
és zárásképpen a felkészülésben, Kozármis- 
lenyben a Toldi kupán szerepeltek a lányok 
eredményesen.
Az eddigi mérkőzéseket a lányok jó küzdőszel
lemmel játszották, teljesítményük az elvárások
nak megfelelő. Az edzőnő a csapatban 
kiemelkedő egyéni teljesítményt nem nevezett 
meg! Az eddigi eredményeket csapatmunkának 
köszönhető, és ez az elvárás továbbra is. A ta
bellán a harmadik helyen áll a csapat, de a visz- 
szalevő hat forduló még sokat változtathat a 
rangsoroláson, ezért továbbra is szükség van a 
fegyelmezett edzésmunkára, és a bajnoki mér
kőzéseken az eredményes szereplésre.
További mérkőzéseink:
2009. november. 7., Sellye - Pécsvárad 17:00 
(Sellye)
2009. november. 14., Pécsvárad - Siklós 11:00 
(Pécsvárad)

2009. november 21., Hercegszántó - Pécsvá
rad 14:00 óra (Mohács)
2009. november. 29., Pécsvárad - Komló 
11:00 (Pécsvárad)
2009. decemer. 6., Kozármisleny - Pécsvárad 
16:00 (Kozármisleny)
2009. december. 12., Pécsvárad - Szentlőrinc 
11:00. (Pécsvárad)
Nagy öröm, hogy lelkes szurkolócsapatunk a 
vidéki mérkőzésekre is elkísér minket, köszö
net nekik!

Hódosiné Vadász Ildikó

Kézilabda utánpótlás

Országos Serdülő Bajnokság
3. forduló: Tamási - Pécsváradi SSK 31-19 
(15-13)
Pécsvárad: Schwáb - Grénus (4 gól), Bajorics 
(3), Garai (4), Werb (1), Gyenis (1) , Brand 
Petra
Csere: Gebhardt, Sándor (kapusok), Brand 
Réka (6),Győri, Nagy, Schaffer, Kozsán 
Edző: Valentai Csaba
Jó első félidő után a második játékrészre telje
sen szétesett a játékunk.
4. forduló: Nagykanizsa-Pécsváradi SSK 4-23 
(2-7)
Pécsvárad: Schwáb - Grénus (10 gól), Nagy 

, Bajorics (3), Garai (3), Győri,Brand Petra (1) 
Csere : Gebhardt, Kapronczai (kapusok), Gye
nis (4), Werb (1), Schaffer (1),Kozsán ,Blidár 
Edző: Valentai Csaba
Jó védekezés és a második félidő lendülete 
elég volt a fölényes győzelemhez.

LABDARÚGÁS
Megye I.
8. forduló.
Pécsvárad - Beremend 1-1 (1-0)
Pécsvárad: Szabó - Imhof, Látschám, Bartos, 
Pászti (Sípos) - Buzádi, Valkai, Egerszegi, 
Matkó - Kovács (Varga), Keresztúri. Edző: 
Szatmári Sándor. G.: Pászti,
Kiállítva: Buzádi, Egerszergi.
9. forduló.
Sellye - Pécsvárad 4-1 (3-1)
Pécsvárad: Szabó - Imhof, Látschám, Veit, 
Pászti - Sípos (Pere), Mühl, Szatmári (Varga), 
Matkó - Kovács (Wagner), Keresztúri. Edző: 
Szatmári Sándor. G.: Matkó.
10. forduló.
Pécsvárad - Szigetvár 2-4 (2-3)
Pécsvárad: Szabó - Veit, Bartos, Látschám, 
Valkai - Pászti, Sípos (Pere), Matkó (Eger
szegi), Szászfái - Kovács A., Keresztúri. Edző: 
Szatmári Sándor. G.: Szászfái (2).
Az együttes a 10 fordulót követően az utolsó 
helyen áll, két ponttal.
Ifjúsági
Szigetvár - Pécsvárad 0-6
Pécsvárad - Siklós 2-0
Beremend - Pécsvárad 2-6
Tizenegy forduló után a csapat a kilencedik he
lyen áll tizenöt ponttal.
Serdülő
Szigetvár - Pécsvárad 2-2
Pécsvárad - Siklós 4-2
Beremend - Pécsvárad 6-1
Tizenegy forduló után a csapat a nyolcadik he
lyen áll tizenhat ponttal.
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Telefon havi előfizetési díj: 
Ft - MINDENKINEK!

2009. június 1-től minden magán előfizetőnk 1 Ft-os havi díjért rendelheti meg 
helyhez kötött telefonszolgáltatásunkat, amennyiben a telefonon kívül legalább 
egy másik előfizetéssel rendelkezik nálunk! (Kábeltelevízió, vagy internet előfizetés 
bármely csomagunkra.)

Részletekért forduljon ügyfélszolgálatainkhoz. 
Az akció 2009. június 1-től visszavonásig érvényes.

Tel.: 1223 www.tarr.hu info@tarr.hu

MECSEKVIDÉKE
TAKARÉKSZÖVETKEZET

Szeretne a jelenlegi betétkamatok átlagos hozama feletti,
BIZTONSÁGOS MEGTAKARÍTÁST 30 % ÁLLAMI TÁMOGATÁSSAL?

Kössön most lakástakarékpénztári szerződést a Mecsekvidéke Takarékszövetkezetnél és 
visszatérítjük a lakástakarékpénztári szerződés szerinti első havi megtakarítását, vagy ná
lunk újonnan kötött Signal lakásbiztosításának díját a lakástakarékpénztári szerződés szerinti 
havi megtakarítási összeg 110 %-áig. Új lakástakarékpénztári szerződés kötése esetén 3 hó
napra lekötött betéttel rendelkező ügyfeleink részére egy alkalommal évi 0,5 % kamatpré
miumot írunk jóvá a hirdetményben közzétett kondíciókhoz képest. Az akció visszavonásig 
érvényes, részleteiről érdeklődjön fiókjainkban !

Pécsvárad, Kossuth L. u. 10 Nagypall Szabadság u. 26.
______________ 72/465-125 __________ 72-566-077_____________

Felhívjuk mindenki 
figyelmét, hogy 

november 16-án, hétfőn 
a Fülep Lajos ÁMK 

művelődési központja, 
sportcsarnoka és 

könyvtára ZÁRVA tart. 

Megértésüket köszönjük.

Pécsváradi reklámcég 4 órás mun
kába irodai munkatársat keres. 
Feltétel középfokú végzettség, 
Excel és Word (elhasználói szintű 
ismerete. Fényképes önéletrajzot 
a vtesa@tolna.net címre várjuk.

etütó-sis KoIq, Bt.
TANFOLYAMOT HIRDET 

SZEMÉLYGÉPKOCSI, 
MOTORKERÉKPÁR, 

SEGÉDMOTORKERÉKPÁR 
KATEGÓRIÁKBAN 

Helyszín-. 
Pécsvárad, 

MŰVELŐDÉSI KÖZPONT 
Időpont:

2009. NOVEMBER 11. (SZERDA) 16 ÓRA

Bővebb információ:
Link Antal iskolavezetőnél 

Pécsvárad, Hegedűs Imre u. 21. 
Tel.: 06-20/926-9061 

72/465-528

Pécsváradi Hírmondó
A Pécsváradi Városi Önkormányzat havilapja 

Megjelenik havonta, 1450 példányban.

Felelős kiadó:
Pécsvárad Város Önkormányzata

Szerkesztő:
Bayer Alexandra

E-mail: pecsvaradi.hlrmondo@gmail.com

Hirdetésfelvétel:
pecsvaradi.hirmondo@gmail.com

06-20/996-9612
Kodolányi János ÁMK Fülep Lajos Művelődési Központ 

7720 Pécsvárad, Kossuth L. u. 31.
Tel /fax: 06-72/465-123 

E-mail: muvhaz@pecsvarad.hu

Tördelésszerkesztés: 
Nyomdai ötletek Kft., Szekszárd

Nyomdai munkálatok: 
V-TESABt., Pécsvárad

http://www.tarr.hu
mailto:info%40tarr.hu
mailto:vtesa%40tolna.net
mailto:pecsvaradi.hlrmondo%40gmail.com
mailto:pecsvaradi.hirmondo%40gmail.com
mailto:muvhaz%40pecsvarad.hu


Főtt-füstölt
császárszalonna

Palini

Pecsenye 
csirkecomb 

Kovács és Kovács
Sertés bőrös ti 

AgroverSertés bőrös lapocka 
Agrover

Tibi csokoládék
90 g-100 g 13 ízben 

1690-1878 Ft/kg
Dráva tejföl 20% 

375 g
317,33 Ft/kg

Perfecta 10 
ételízesítő 

75 g
1320 Ft/kg

Főzőkolbász
Kondi-Hús

Cafetero 3in1 
instant kávé 

10x18 g 
1105,55 Ft/kg

Márki
szénsavas
üdítőitalok
2 118 ízben 

39,50 Ft/I

Merka zselés 
szaloncukor

400 g
747,50 Ft/kg

Halasi
finomliszt

1 kg

Napfény 
íze étolaj

Akció!
2009. november 5-19.

CBA PÉCSVÁRAD 
PÉCSVÁRAD, ERZSÉBETI ÚT 22,

A mindennapok 
megoldása!

Cafetero

Üzletünkben étkezési utalványokkal és bankkártyával la fizethetnek! Az ár mindennemű adót magába foglal éa a kéazletek erejéig érvényéé! 
A termékek külsőleg eltérhetnek a fotón látottaktól, az eaetlegea nyomdahibákért nem tudunk felelőaaéget vállalni!

MAGYAR ÜZLETLÁNC

Nyitvatartás: 
Hétfő-Péntek: 6.00-19.00 

Szombat: 6.00-13.00


