
VonATBÚCSÚZTATÓ
2009. december 12-dikén indult az utolsó vonat 
a Pécs-Pécsvárad vonalon. Ezt ugyanis gazda- 
ságtalanságra hivatkozva megszüntették. Dr. 
Bíró Ferenc polgármester indítványozta, rendez
zünk búcsúztatót. A Pécsváradi Várbaráti Kör 
megszervezte, és végül emlékezetes demonstrá
ció lett a dologból több száz résztvevővel, sok to
rokszorító pillanattal. Koszorút köttettünk, rajta 
a felirat: „A feltámadás reményével. Pécsvárad 
polgárai”, Sárközi Kata emléklapot készített egy 
százéves képeslap alapján, amely az indóházat 
ábrázolja egy szerelvénnyel, az 1911-ben indult 
személyszállítást. Nem lehetett eleget nyomtatni 
a lapokból, meghatottan vették át hazafelé jövet 
az utolsó utasok.
Harmincán indultunk Pécsre autóbusszal, az ál
lomáson már többszörösére duzzadt a csopor
tunk, hiszen csatlakoztak hozzánk a Pécsett 
tartózkodók, ott dolgozók, tanulók is. A peronon 
már bent állt a három kocsiból álló szerelvény, 
amelyre Oszwald Péter mozdonyvezető feltette 
a gyászszalagos koszorúnkat. A kocsikra kira
gasztották a feliratot: Utolsó vonat. Egész csalá
dok jöttek el, amelyeknek egész élete a vasúthoz 
kötődött. Mint Kovács György állomásfőnök fe
lesége, gyermekei, Zsuzsa és Béla, unokája, Pat
rícia és dédunokái, Botond meg az egy éves

Petra. Vagy Pörösék Nagypaliból, Bodorkás Ist- 
vánék Apátvarasdról. Dálnoki Ferenc, akinek fe
lesége, a nemrég eltávozott Giziké évtizedeken 
át volt pénztáros a pécsváradi állomáson. A zen- 
gővárkonyi Bögyös István égő gyertyával uta
zott. O volt a szervizese ezeknek a kocsiknak, 
szívből gyászolt. Ott volt Ágfalvi Ilona, Pécsvá
rad utolsó állomásfonöke.
Kissné Kiss Ágnes forgalmi csomópont-vezető, 
Ivánka Róbert kalauzzal elvégezte az utolsó el
lenőrzést a pécsváradi állomáson, majd vissza
utaztak a vonattal Pécsre. Többen elhozták az 
unokáikat, a gyerekeiket az utolsó vonatozásra, 
mint Szabó Jánosné Füri Gizella, Katonáné 
Gunszt Andrea vagy dr. Kis Bocz Beáta. És jöt
tek fiatalok a fővárosból, vonatrajongók, akik 
ezekben a napokban még utoljára végigjárják a 
megszűnő vonalakat az országban. 
Hosszúhetényben a tánccsoport tagjai szálltak 
fel Pap János vezetésével, nótaszóval búcsúz
tatva az utolsó szerelvényt.
- Nem a vasutasokat vagy a MA V-ot okoljuk a 
vonal megszüntetéséért — mondta el Bíró Fe
renc a pécsi állomáson az összegyűlt utasok és 
a baranyai sajtószervek előtt. - Hosszú évtizedek 
alatt hanyagolták el annyira a vonalat, hogy 
azon már csak 30 km/óra sebességgel lehetett

közlekedni. Pedig jó lett volna egy elővárosi 
vasút. Nem akarjuk, hogy a pécsváradi állomás 
tönkremenjen, meg akarjuk itt őrizni a fennma
radt tárgyi emlékeket, az épületet és magát a pá
lyát is. Mert bízunk benne, hogy lesz itt még 
vonatközlekedés.
Éppen 100 évvel ezelőtt, 1909-ben kezdték épí
teni a Pécs-Bátaszék vasutat. 1910-ben már járt 
a vonat, és 1911-ben indult a személyszállítás. 
Vitte a kofákat, a hivatalos ügyben Pécsre, és a 
falvakból Pécsváradra utazókat, aztán a katoná
kat két világháborúba és sok megpróbáltatás 
után haza, vitte a 107 pécsváradi zsidó deportál
tat, és hozta haza a csontig soványodott sváblá
nyokat a „malenkij robotból”, megérkezett 
1947-ben a felvidékiekkel, vitte-hozta a sok száz 
ingázót az 1950-1970-es években, amikor külön 
diákkocsi is volt. Most a Dombay-tó nyaralói
nak, kerttulajdonosainak fog talán a legjobban 
hiányozni, mert ők valóban használták.
Várták is a vonatot a Dombay-tónál, és felszáll
tak egy utolsó menetre. Integetés, autóduda bú
csúztatta az utolsó szerelvényt. Majd lassan 
kiértünk a völgyek közül, és feltárult előttünk 
Pécsvárad a kivilágított templommal és a várral 
- hiába, a vasút magasából legszebb ez a pano
ráma. A pécsváradi állomáson sokszorosára duz
zadt a búcsúztatók száma. Egykori és mai 
MÁV-dolgozók jöttek ki a zord decemberi 
szombatestében, mint Bánusz Aladámé vagy 
László Sándor. Fia, Miklós végigriportozta az 
utat a BAMA számára.
A koszorú a mozdonyról felkerült a pécsváradi 
állomás falára. A vonatra most a hosszúheté- 
nyiek tették fel a koszorújukat. Nem akart vége 
lenni a búcsúzásnak, énekszónak: „Befutott a 
vonat a pécsváradi állomásra... "Alig lehetett 
elindítani a vonatot. Aztán felharsant a dudaszó, 
válaszul az emberek fájdalmas jajkiáltása. Az 
ablakokból kihajoltak az éneklő, integető heté- 
nyiek és az egész nap utazók. Énekszó, integetés 
lent és fent a vonaton, amely lassan kihúzott a 
pécsváradi állomásról, mi meg ott maradtunk az 
elárvult indóházzal, az egykori hazaérkezések 
emlékével, a hársfák alatt... És a búcsúszavak 
alatt megkondult az esti harangszó...

Gállos Orsolya 
Fotó: Komlós Attila

ÉVÉRTÉKELŐ 2009
Interjú dr. Bíró Ferenc polgármesterrel

2010 első fontos feladata lesz a testület szá
mára, hogy megvitassa a költségvetési terve
zetet egy „ informális ", zárt ülésen belül. Ön 
szerint jelenleg mennyire egybehangzóak a vé
lemények a prioritásokkal kapcsolatban?
Ez egy előkészítő jellegű ülés lesz, amely csak 
lerövidíti a későbbi nyilvánosság előtt is le

zajló ülést, tehát elsősorban technikai jellegű 
dolgokat szeretnénk megvitatni. A tavalyi 
évben viszonylag kevés fájdalom árán, a mű
ködési költségek csökkentéséből össze tudtuk 
gyűjteni a 35 millió forint hiány célt. Ennyivel 
kellett ugyanis csökkenteni a költségvetésün
ket. Most ezek a lehetőségek elfogytak, így

most már nyilvánvalóan a bérekből és hasonló 
jellegű, fájdalmasabb költségvetési elemekből 
kell majd összeszednünk 15-20 millió forintot, 
hogy az idénre tervezett költségvetési koncep
cióban elfogadott hiánycél teljesüljön.

folytatás a 3. oldalon
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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
Díjemelések

A képviselő-testület december 21 -ei ülésén dön
tött a csatornadíj, a szippantott szennyvíz, vala
mint a szemétgyűjtő edények ürítési díjának 
emeléséről.
A csatornadíjjal kapcsolatban azért kényszerült 
az önkormányzat ilyen intézkedésre, mert a szi
lágypusztai bekötő út közelében található sze
méttelep bezárása óta a folyékony szennyvizet, 
illetve az úgynevezett szennyvíziszapot is más
hová kell szállítani, és ez növeli a szállítás költ
ségeit. A tervek szerint azonban a Vízmű-telep 
alatt egy szennyvíziszap szikkasztó létesítésére 
kerül majd sor a jövőben, ez jelentősen csök
kenti majd a költségeket. Az így ártalmatlanított 
iszapra már most vannak megzőgazdasági je
lentkezők.
A szemétgyűjtő edények ürítésének költségeit az 
önkormányzattal szerződésben álló Biokom Kft. 
határozza meg.

A díjak januártól a következőképpen alakulnak: 
- csatornadíj: 230 Ft/m3 lakossági,
260 Ft/m3 nem lakossági

- szippantott szennyvíz szállítási díja:
1320 Ft/m3 + ÁFA

- szemétgyűjtő edények egyszeri ürítésének díja: 
191 Ft+ÁFA

Folyamatban az idei 
költségvetés kidolgozása

A testület a tavalyi év végén fogadta el az ön- 
kormányzat 2010. évi költségvetésének 35 
millió forintos célhiányát. A tavaly tervezett 
költségvetési hiányt 70 millió forintról számos 
intézkedéssel sikerült 35 millió forintra lefa
ragni. Úgy tűnik, még ennél is jobb lesz a 
valós helyzet, és gyakorlatilag hiány nélkül 
zárhatja a testület a költségvetési évet. 2010 
elején újra megvitatják majd, hogy a jelenlegi 
helyzetben mely területeken van szükség raci
onalizálásra, ehhez pedig egy prioritási sor
rend megállapítását helyezték kilátásba. Az 
ezzel kapcsolatos döntést azonban hosszas elő
készítő munkákat és egyeztetéseket követően 
hoz majd meg a testület.
Gállos Orsolya képviselő a decemberi testületi 
ülésen megfogalmazta, hogy érdemes lenne a

költségvetést a hivatalos testületi üléseken 
kívül is megvitatni, hogy alaposabb, körülte
kintőbb módon járhassanak el ebben az ügy
ben. Emellett javasolta, hogy legyenek idén is 
intézményi beszámolók, ahogy az eddig is 
minden évben megtörtént, de emellett a testü
let soron kívül látogasson el a helyszínekre is, 
hogy személyesen győződjön meg az intézmé
nyek munkájáról, az önkormányzati épületek 
műszaki állapotáról.
Dr. Hutvágner Rozália képviselő megerősítette 
ezt a véleményt, és kifejtette, a személyes lá
togatás azért is volna fontos, mert véleménye 
szerint jelenleg a képviselő-testületben egyes 
intézmények jobban, egyes intézmények ke
vésbé vannak reprezentálva, így utóbbiak eset
leg hátrányosabb helyzetben lehetnek az 
érdekképviselet tekintetében, és személy sze
rint nem támogatja ezt a fajta kiegyensúlyozat
lanságot.
A testület megegyezett abban, hogy január 11- 
én egy zárt, informális ülésen ismételten kö
rüljárja a költségvetés témáját, meghatározza 
a prioritásokat, és sorra veszi a várost érintő 
pályázatokat is.

• Gállos Orsolya, a Pécsváradi Várbaráti Kör 
elnöke tájékoztatta a testületet, hogy december 
12-én a helyiek elbúcsúztatták az utolsó pécs
váradi vonatot. Elmondása szerint 30-an indul
tak el, de útközben sokan csatlakoztak az 
eseményhez, amely „lelkileg nagyon felkavaró 
élmény volt”. (Minderről bővebb írást közlünk 
e lapszámon belül). Elmondta még, hogy 
tervbe vették egy emléktábla elhelyezését a 
vasútállomás épületének falán, mivel idén, 
2010-ben lett volna 100 éves a helyi vasútál
lomás. A búcsúztatón koszorút helyeztek az 
utolsó itt járt vonatszerelvényre.

• Dr. Hutvágner Rozália, a Szociális Bizottság 
elnöke elmondta, hogy a bizottság a korábban 
már tárgyalt szociális krízisalap összegének 
meghatározására 2 millió forintot javasol. 
Hozzátette, hogy ennek a hitelnek a felvétel
éhez szükséges feltételrendszert a bizottság 
dolgozza ki a családsegítő szolgálat adataira 
támaszkodva. Hangsúlyozta továbbá, hogy ez

EGYÉB HÍREK
egy visszatérítendő összeg, a cél az átmeneti 
nehézségekbe jutott családok megsegítése. 
Kérte, hogy ezt a krízisalapot vegyék figye
lembe a 2010-es éves költségvetés meghatáro
zásakor.

• Dr. Hutvágner Rozália tájékoztatta a testüle
tet a december 13-ai jótékonysági vásár sike
réről. A Közösségi Kerekasztal által szervezett 
adventi eseményen összesen 460.000 forint 
gyűlt össze, melyből 230.000 forintot a dísz- 
kivilágítás bővítésére és felszerelésére fordított 
a kerekasztal. Továbbá 58 élelmiszercsomagot 
osztottak szét rászoruló családok karácsonyá
nak megszépítése érdekében, illetve az óvodát 
is támogatták 22.000 forinttal, melyet fejlesztő 
játékok vásárlására fordíthat az intézmény. A 
fennmaradó összegből színházlátogatást és 
nyári táborozást szerveznek a nehéz sorban élő 
családok és gyermekeik részére.

• A próbafúrással kapcsolatos legfrissebb in
formációk hangzottak el a december 21 -ei tes

tületi ülésen. Képviselői kérdésre dr. Bíró Fe
renc polgármester elmondta, hogy a mérések 
szerint a próbafúrással nyert víz vastartalma 
magas, de bekeveréssel lehet ivóvíznek hasz
nálni. Jelenleg technikai okok miatt csak 300 
méter mélységig van becsövezve az amúgy 
600 mélységű fúrás, a vízhálózatba pedig csak 
nagy költséggel lehetne bekötni, hiszen 28-30 
fokos vízről van szó.

• Az újonnan beadott iskolapályázat miatt kel
lett döntenie az önkormányzatnak a rendezési 
terv módosításáról két pontban. A palatetővel, 
illetve a párkánymagassággal kapcsolatos elő
írásokat kellett megváltoztatni egy bizonyos 
utcafronti szakaszon, hogy az esetlegesen 
újonnan megépülő épületkomplexum paramé
terei ne ütközzenek a településrendezési sza
bályzatba. Az új rendelet a Vízmű épületétől 
az alsós iskola épületéig határozza meg az új 
előírásoknak megfelelő paramétereket.

PÁLYÁZATI HÍREK

• AII. Béla Középiskola kollégiumának felújitására nyertek 200 millió forintot. A pályázat 20%-os önrészt ír elő, melynek költségét a Baranya Magyei 
Közgyűlés átvállalta. Az egykori huszárlaktanya ma műemlék, átalakításának végső határideje 2012. december 31. A munkálatokra közbeszerzési 
eljárást írnak ki. Pécsvárad városa csak partnerként működik közre a pályázat lebonyolításában.

• 100%-os támogatottságot kapott az a nemrégiben beadott konzorciumos pályázatunk, mely Pécsvárad esetében a könyvtár infrastrukturális fejleszté
séhez járul hozzá. Erre most a pályázati összegből 4,5 millió forintot fordíthat az önkormányzat.

• A már beadásra került iskolapályázatunk elbírálása folyamatban van, jelenleg a pályázat hiánypótlása folyik.

• 40 millió forintot lehet nyerni azon a TÁMOP pályázaton, melyet a nem formális és informális, valamint a hosszan tartó tanulás népszerűsítésének 
érdekében Írtak elő. A közművelődési pályázat önrészt nem igényel, megírásán a művelődési központ és a pályázati csoport már dolgozik.
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Az informális ülés lehetősége az is, hogy megha
tározzuk az önkormányzat által működtetett in
tézmények és feladatok prioritási sorrendjét. 
Ebben nyilván közmegegyezés szükséges. Én azt 
szeretném, hogy ebben a döntésben minden tes
tületi tagnak felelőssége legyen.
Korábban többször is utalt rá, hogy a kulturális 
nagyrendezvényeket szeretné a jövőben megtar
tani. Ez azt jelenti, hogy nem szeretne spórolni 
ezeknek az eseményeknek a költségein, vagy 
pedig azt, hogy továbbra is mindegyik megrende
zésre kerülne, de alacsonyabb keretösszegekkel? 
Vannak bizonyos prioritások egyes ágazatokon 
belül is, és ez valamennyire beleillik a városmar
keting tevékenységünkbe is. Számunkra fontos 
az, hogy mennyire tartják Pécsváradot a „kultúra 
kisvárosának”. Ez természetesen nagymértékben 
függ attól is, hogy a város mennyi pénzt fordít 
erre - közgyűjteményeire, akár a különböző, or
szágosan is ismert nagyrendezvényeire, beleértve 
a különböző együtteseit, és mindent, ami a kultú
ráról szól. A tavalyi évben az előző évhez képest 
6 millióról 3 millió forintra csökkentettük a Szent 
István Napok költségeit, és körülbelül 2 millió fo
rintot nyertünk pályázat révén. Tehát ebben a pá
lyázatok is sokat segíthetnek. Úgy gondolom, 
hogy nem fogjuk összegszerűen csökkenteni az 
erre fordítható pénzt, főleg az Európa Kulturális 
Fővárosa évében, amikor partnervárosa is va
gyunk Pécsnek az EKF-programokban. Inkább 
szélesíteni szeretnénk ez évben rendezvényeinket 
és ezért több pályázatot nyújtunk be.
A képviselő-testületi döntések során az utóbbi 
időben megfigyelhető volt az a tendencia, hogy 
többnyire a pillanatnyi helyzethez viszonyítva 
hoztak döntéseket az uszoda működtetésével kap
csolatban, gyakran a következő néhány évre, sőt, 
néhány hónapra vonatkozóan. Egy ilyen volu
menű nagyberuházás esetén vajon 5, 10, 20 év 
múlva hogyan alakulhat az uszoda sorsa?
Én úgy gondolom, hogy egy ilyen létesítményt, 
amilyen nekünk most van, valamilyen módon 
fenn fogunk tudni tartani. Különösen azért, mert 
a sport valószínűleg fontos szerephez jut majd a 
jövőben, és az állam is szerepet vállalhat az ilyen 
kistérségi létesítmények finanszírozásban. Az egy 
másik dolog, hogy ez az uszoda egy 4000 fős vá
rosban a működtetési költségei miatt egy „eltúl
zott” létesítmény. Vélhetően a jövőben sem lesz 
sokkal több bevétele az uszodának a kiadásaihoz 
képest. Ennek ellenére szerintem nem leszünk 
arra kárhoztatva, hogy bezárjuk ezt az uszodát.
A tavalyi év egyik legfontosabb lépése volt a vár 
sorsának a rendezése. Korábban volt okunk ag
godalomra. Egyelőre milyen benyomásaink van
nak az új üzemeltetővel kapcsolatban?
Kettős tapasztalatunk van. Az egyik az, hogy úgy 
látjuk, amit eddig vállaltak, azt nagyjából teljesí
tették. A szerződésben ők feltételül szabták, hogy 
a pécsváradi önkormányzat rendelkezzen a 20 
éves bérleti szerződés jogával, és ha mi garantál
juk, hogy továbbra is ők maradnak a befektetők, 
akkor elkezdik a beruházásokat. Január elején tár
gyaltam az ügyvezetőjükkel, ekkor elmondták, 
hogy jelenleg várnak a bérleti szerződés meg
hosszabbítására, valamint a beruházásokhoz 
szükséges engedélyekre. Most kezdődik el a ká
polnarésznek és a palotaszámyi vizes blokkok 
felújítása. Az elsődleges beruházások elvégzéséig 
2011-ig van idejük, de a 20 éves szerződés is úgy 
tűnik, sínen van, már elkészült a szerződés terve
zete, és azzal természetesen előbb elkezdődhet a

szállodafelújítás is. Számunkra nagyon fontos, 
hogy Pécsvárad városa működteti a műemléki ré
szeket. A másik benyomás az, hogy a befektetők 
egyik közreműködőjével kapcsolatban kezdetben 
voltak fenntartásaink, de ezek nem bizonyultak 
megalapozottnak.
Hosszas előmunkálatokfolytak az iskolapályázat 
ügyében, melyet több fórumon is megvitattak a 
lakossággal azzal kapcsolatban, milyen lehetősé
gek közül lehet választani. A végleges koncepció 
tavaly ősszel került beadásra, azonban kevés he
lyen hangzott el, hogy valójában mit tartalmaz a 
jelenlegi terv, amelyre állami finanszírozást kér
tünk.
Két fő elemet tartalmaz. Az egyik az, hogy egy 
zöldmezős beruházás keretében az általános is
kola alsó tagozati épülete mellett és a Zengő ét
terem között épül egy új iskolaszámy, ahova a 
felső tagozaton kívül a zeneiskola és egy 500 fős 
konyhai menza kapna helyet. Ez a a funkciójában 
is bővülő iskolaszámy fele akkor alapterületű lé
tesítmény lenne, mint a jelenlegi központi iskola 
alapterülete. A másik fontos pályázati beruházás 
pedig a Vár utcai óvoda teljes újjáépítése 4 cso
portszobával. Jelenleg a pályázat hiánypótlása fo
lyik és várhatóan februárban tudjuk meg, hogy 
nyert-e a pályázat.
Nyáron megtörtént a thermálkút próbafúrása az 
uszoda mögötti területen. Az eredmény ismert, a 
fúrás „félsikerrel” zárult. Sokak szerint ez túlsá
gosan költséges és kockázatos vállalkozás volt. 
Természetesen igaz, hogy kockázatos volt. A si
keres fúrás valószínűségét a fúrást megelőzően 
50%-ra becsülték a szakemberek, a próbafúrás 
költsége pedig 15 millió forint volt. Két dologban 
kellett döntenünk. Vagy tovább folytatjuk a 600 
méter mélységű fúrást, vagy vállaljuk az 1200 
méter mélységig való fúrás 50-60 millió forint 
pluszköltségét, ahol szintén csak 50%-os eredmé
nyességet ígértek. A 2000 méterre történő lefúrás 
pedig körülbelül 120 millió forintba került volna. 
Biztos eredményt így sem garantáltak. Ezért in
kább - nem vállalva a további kockázatot - le
mondtunk a további fúrásról. Ebből a 
szempontból 15 millió forint valóban kútba esett. 
A másik kérdés pedig az, hogy mire lehet hasz
nálni a jelenlegi 30 fokos pozitív nyomású kutat. 
Jelenleg az eddig rendelkezésre álló vízvizsgálati 
paraméterek szerint csak tisztítás útján lehetne be
köthető az ivóvízhálózatba, de ezzel kapcsolatban 
folynak még a mérések, hogy használhatjuk-e hő
nyerésre, tehát hőszivattyús fűtés-kiegészítéshez.

Jelenleg a Vízmű Kft-t bíztuk meg, hogy végez
tesse el a szükséges számításokat.
Ön szerint mi volt 2009-ben a legfontosabb ered
mény Pécsvárad életében?
Megkezdtük a közigazgatás reformját, amelyben 
egy sikeres pályázat is segített bennünket. Ennek 
következtében ez év januáijától megszüntettük az 
intézményi gondnokságot, és már egységes pénz
ügyi osztálya van a hivatalnak. Feltehetően 2010- 
ben még további racionalizálások várhatók a 
hivatal működtetésében. Tartani tudtuk továbbá a 
költségvetési hiányt, sőt javítani tudtunk rajta, 
tehát eredményesen gazdálkodtunk. Többletbe
vételeink voltak eredményes pályázatok révén. 
Jelentős eredménynek tartom a várral kapcsolatos 
változásokat. Köztereink rehabilitációja, az utca
képek szépítése és több olyan fontos társadalmi 
kezdeményezés is történt az év során, amelyek 
szintén jelentősek.
A 2009-es évet immár magunk mögött hagyva Ón 
hogyan értékelné eddigi munkáját? Azoknak az 
elvárásoknak, melyeket adott esetben polgármes
tersége kezdetén megfogalmazott önmagával 
szemben, ez idáig Ön szerint mennyire sikerült 
megfelelnie?
Az időszakos polgármester-választás során meg
fogalmaztam egy polgármesteri programot, ame
lyet nem olyan régen néztem át, és azt kell 
mondanom, hogy az itt megfogalmazottak vég
rehajtásában jól állok. Ebben a programban olyan 
feladatokat vázoltam fel, amelyek úgy gondolom, 
hogy fontosak voltak a városnak, és ezek egy 
része teljesült is. így például nagyon fontosnak 
tartottam például a nyilvánosságot, amely egyben 
ellenőrzi a polgármester és a testület munkáját. 
Ettől a testületi munka aktívabb lett, és mindenki 
számára láthatóvá vált, hogy megnőtt a képviselői 
felelősség, öntevékenység és a képviselői kezde
ményezés. Aktívabban működnek az önkormány
zati bizottságok, és a nyilvános közvetítésekkel 
mindezt meg tudtuk mutatni a köz dolgai iránt ér
deklődő városlakóknak. Ezen törekvésünket 
vissza is igazolták, hiszen nagyon sokan reflek
tálnak az üléseken elhangzott dolgokra. Akkor jó 
egy döntés, ha minél szélesebb véleményen és 
egyetértésen alapul. Hiszen ez a demokrácia igazi 
értelme.
Természetesen voltak ebben a programban olyan 
elemek is, amelyek pályázatfüggőek. Ezekkel 
kapcsolatban az idei évtől várom azt, hogy át- 
ütőbb sikert érjünk el. Szociális területen is sok 
mindent meg tudtunk lépni, amit szerettem volna. 
Például a munkanélküliség csökkentésével kap
csolatban olyan lehetőségünk nyilvánvalóan nem 
volt, hogy új munkahelyet teremtsünk, nemigen 
volt lehetőség arra sem, hogy a válság miatt új be
ruházókat találjunk. így megpróbáltuk ügyesen 
kihasználni a kormányzat munkahelypótló prog
ramjait. A közmunkások számát - az addig 15 főt 
- duplájára növeltük, majd idén februártól kezdve 
már 45 főt tudunk alkalmazni intézményeinkben, 
illetve a közterület-gazdálkodásban. Az itt foglal
koztatottak olyan jelentős munkákat végeznek el, 
melyek a közterület-karbantartásban, utcaképben 
is meglátszanak a településen. Ez a közfoglalkoz
tatás nem szociális segélyezés, hanem olyan ér
telmes munka, amely segít azoknak a 
családoknak, ahol munkanélküliek vannak, és 
gondot jelent a napi megélhetés és a közüzemi 
számlák kifizetése.
Személy szerint bízom abban, hogy ez évben 
megkezdődhet a megvalósulása azoknak a fontos 
beruházásainknak, amelyek nélkülözhetetlenek a 
városnak, így az iskola és óvoda-bővítés, az Eu
rópa tér esetleges felújítása, szépítése és talán 
templomunk rekonstrukciója is. B. A.
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A KJÁMK ÁLTALÁNOS ISKOLA HÍREI
Karácsonyi hangulatban 

telt a december
A Mikulás és két krampusz kísérője december 
4-én érkezett a kicsikhez a felső tagozatos tanu
lók jóvoltából. A gyerekek sok szép verssel vár
ták őket az ajándékokért cserébe. A Közösségi 
Kerekasztal hagyományos adventi vásárán lép
tek fel a 4.b osztály tanulói december 13-án a 
Jelenetek a téli erdőből című műsorukkal, me
lyet Blum Marianna tanított be.December 15-én 
a 4.a osztály tanulói az Öregek Napközi Ottho
nának lakóit örvendeztették meg betlehemes já
tékukkal. Felkészítőjük Szakálosné Panta Dóra 
volt. A zeneiskolások szívet melengető karácso
nyi koncertje teremtett ünnepi hangulatot isko
lánkban, december 16-án. December 17-én 
délután a két negyedikes osztály adta elő zenés
dalos karácsonyi műsorát hozzátartozóiknak és 
nevelőiknek. Köszönjük lelkiismeretes felkészü
lésüket, valamint külön köszönet illeti Somogyi 
Bernadettet a hangulatos zenei kiséretért. Dec
ember 19-én a Katolikus Parókián megrende
zésre kerülő „Szeretetvendégség” műsorában 
furulyán fellépett Batancs Ingbert Máté 4.a és 
Andics Csenge 4.b osztályos tanuló. A téli szün
idő előtti utolsó napok már teljes karácsonyi 
hangulatban teltek, hiszen 18-án, pénteken a ne
gyedik osztályosok, 19-én pedig a német szak
körösök örvendeztették meg fellépésükkel az 
alsó tagozatosokat. Szombat délelőtt a karácso
nyi vásáron a gyerekek meglepetéseket vásárol
hattak kedvezményes áron az osztályok által 
készített és kínált portékák közül.
December 10-én folytatódott iskolánkban a 
D.A.D.A. program, melynek aktuális előadásán 
a gyerekek az írott és íratlan szabályokról hall
hattak, valamint érdekes feladatokat oldottak 
meg a rendőrség munkatársaitól kapott munka
füzetekben. Színházi előadásokban sem szűköl
ködött e hónap: december 3-án Figura Ede 
fergeteges műsora Gonosz Géza történetét mu
tatta be a gyerekeknek, mellyel a művész ismét 
viharos sikert aratott, december 14-én az alsó ta
gozatos gyerekek Lev Tolsztoj Panov apó című

A Tarkabarka Alapítvány 2009 márciusában kezdte 
meg „Hogyan tovább? ” című programsorozatát az 
Európai Bizottság és az FSZH - Mobilitás Országos 
Ifjúsági Szolgálat támogatásával, a „Fiatalok len
dületben ” program keretében. A program novem
berben sikeresen záródott a következő 
eredményekkel:
1. Lebonyolításra került Pécsváradon egy 10 alkal
mas gyakorlatias, tréning sorozat a helyi fiatalok 
részvételével. Ezeken az alkalmakon a fiatalok 
megismerkedhettek az önéletrajzírás, a felvételi el
járások, intetjük, elbeszélgetések rejtelmeivel, il
letve az álláskeresés mellett egyéb más 
lehetőségekről is gyüjthettek információkat, mint 
például a külföldi álláskeresés, EVS stb. Ezekben 
segítséget nyújtottak szakmai szervezetek is. A fia
talok a tréningeken kívül is gyakran találkoztak 
egy-egy hangulatos klub est keretében, illetve kö
zösen elkészítették a „Mindenütt jó, de legjobb ott
hon” kis filmet. Itt megragadva az alkalmat 
szeretnénk megköszönni a segítséget és az aktív 
részvételt a Pécsváradi Ifjúsági Önkormányzatnak.
2. A fiatalok számára személyes és e-mailes tanács
adást is nyújtottunk ez alatt a 10 hónap alatt és ezt

előadását tekintették meg a művelődési házban.

Aktívan működik a rajzsszakkör
A szakkörösök rendszeresen részt vesznek kü
lönböző pályázatokon. Legutóbb a Néprajzi 
Múzeum betlehemkészítő felhívására dolgo
zott több tanuló is. A kiállítás megnyitója dec
ember 10-én volt. Weigert Klaudia 5ZB 
osztályos tanuló munkáját különdíjjal jutal
mazták.
Decemberben az iskola épületének ünnepi de
korációját nagy részben a szakkörösök készí
tették el. Az iskola által kiküldött karácsonyi 
üdvözlőlapjaink is az ő ügyességüket dicsérik.

Őszi nyelvi versenyek 
Az őszi nyelvi versenyek megmérettetéseire a 
8. b osztályból szép számmal jelentkeztek ta
nulóink. A Janus Pannonius Gimnázium me
gyei német versenyén 6 fő indult, angol 
nyelvből egy tanuló. Eredmények: Merkl Anita
6. helyezés, Hertrich Anna 9. helyezés. A 
pécsi Leőwey Klára Gimnázium német nemze
tiségi versenyén hatan képviselték iskolánkat,
s öten jutottak az első tíz helyezett közé: 
Kajos Noémi 4., Merkl Anita 5., Hertrich 
Anna 5., Wittenbart Valentin 7., Tamicza 
Dávid 8., Schnell Viktória

EKF pályázat diákoknak
A pécsi ANK Pésstambul EURÓPA kulturális 
fővárosok 2010 címmel hirdetett pályázatot, me
lyen Tamicza Dávid és Hertrich Anna első lett, 
Kajos Noémi, Merkl Anita, Schnell Viktória 
pedig negyedik helyezett. Felkészítő tanáruk 
Wágner Jánosné volt. Gratulálunk a szép sike
rekhez és további jó eredményeket kívánunk!

Matematikaverseny
2009. december 3-án rendeztük meg az iskolai 
matematika versenyt, melyen hat korosztály 
tanulói indultak, összesen 70 fő. Igen szoros, 
de szép eredmények születtek.
3. évfolyam: 1. Zsáli Zsombor, 2. Horváth 
Ákos, 3. Tóth Szófia
4. évfolyam: 1. Pallér Pétét, 2. Zsigrai Balázs, 
3. Szendrői Bence

Hogyan tovább?
a tevékenységünket a program befejezése után is 
folytatni szeretnénk.
3. Sikeresen lezárult két pályázati kiírásunk. A Mi 
leszek, ha nagy leszek? című rajzpályázat kiírása a 
pécsváradi kistérségben élő 8-13 év közötti fiatalok 
számára került meghirdetésre. Közel 100 darab pá
lyamű érkezett be, így a nagy érdeklődésre való te
kintettel három kategóriában hirdettünk 
nyerteseket. 1-2. évfolyamé. KempfAmélia: Festő
2. Fáncsy Dávid: Siklóemyős leszek 3. Fullér Fe- 
renc:Laktanyavédő. 3-4. évfolyam: 1.Solti Réka:Az 
étteremben 2.Németh Ninetta: Kutyakozmetikus. 
5-8. évfolyam: 1. Pusch Réka: Mentőorvos 2. 
Hannl Mercédesz: Tereplovaglás 3. Gyarmati Zsó
fia: Modell. Az Életképek a Pécsváradi dolgos hét
köznapokról című fotópályázat 14-30 év közötti 
fiatalok számára került meghirdetésre. 6 darab pá
lyázat érkezett be a következő díjazottakkal: 1. Va
dász Péter: Gesztenyeárus a Pécsváradi 
Leányvásáron 2.Friedrich Andrea: Tehénlegeltetés
3. Horváth Zoltán: Szüret. Mindenkinek ezúton 
szeretnénk megköszönni a benyújtott pályázatot. A 
pályaművekből képeslapok készültek, amelyeket 
az Alapítvány eljuttatott partnereinek.

5. évfolyam: 1. Vörös Blanka, 2. Ömböli Gréta 
3. Hertrich Adrienn, Székely Péter
6. évfolyam: 1. Poller András, 2. Hohmann 
Ervin, 3. Jaczkó Noémi, König Zsófia, Resch 
Evelin
7. évfolyam: 1. Becker Norbert, 2. Steiber 
Árpád, 3. Walter Benedek
8. évfolyam: 1. Becker Noémi, 2. Csorba Dá
niel, 3. Gradwohl Martina, Gyenis Martin 
Gratulálunk az elért eredményekhez, további 
sikeres munkát kívánunk!

ISKOLAI SPORTHÍREK 
Labdarúgás 
Diákolimpia
Pécs - Városi döntő (IV. korcsoport) 
Eredmények: I. TÁSI - II. Kozármisleny - 
III. Pécsvárad
Játékosaink: Spannenberger Máté (6 gól), 
Kungl Ádám (2), Fazekas Máté (3), Weisz 
Gábor (2), Váradi Richárd (1), Wittenbart Va
lentin, Kleisz Krisztián, Jéhn Márk 
Média kupa
U/ll (Pécsvárad, 2009.12.15.)
Eredmények: I. Pécsvárad - II. Hosszúhetény 
- III. Szászvár
Játékosaink: Prigli Barbara (2 gól), Penczel 
Richárd (2), Gradwohl Erik, Harka István (3), 
Bakó Máté (2), Szendrői Bence, Farkas Gergő, 
Kelemen Róbert, Zsigrai Balázs 
Úszás
Diákolimpia (Pécs, 2009.12.12.) 
Versenyzőink: Bősz Levente, Hering Vivien, 
Schnell Bianka, Szendrői Bence, Hertrich Ad
rienn, Bálint Benjámin
Iskolánk tanulói jól versenyeztek, a legjobb 
eredményt egyéniben Bálint Benjámin (100 
méteres hátúszás -1. hely), csapatban Szendrői 
Bence (II. hely), érte el.
Felkészítők: Bánfai Zsoltné és Gelencsér 
János (testnevelők), Kálovics Ferenc (edző)

Szabó Tamásné Gasteiger Eszter 
Gelencsér János

Szabó Gyöngyi

?, Hogyan
tovább??

A program zárásaként októberben egy kiállítás ke
retében az érdeklődök megtekinthették a pályamü
veket, a kisfilmet és megkapták a programsorozat 
alatt elkészített álláskeresési kisokost, a Program- 
bemutató multimédiás CD-t és a Programbemutató 
füzetet.
Ezúton szeretnénk megköszönni a résztvevőknek, 
az előadóknak és támogatóinknak, hogy hozzájá
rultak a program sikeréhez.

Szabó Emese, Tarkabarka Alapítvány 
Elérhetőség: tarkabarka@extemet.hu

tovabbhogyan@gmail.com

„Az Európai Bizottság támogatást nyújtott ennek a 
projektnek a költségeihez. Ez a kiadvány (közle
mény) a szerző nézeteit tükrözi, és az Európai Bi
zottság nem tehető felelőssé az abban foglaltak 
bárminemű felhasználásáért. ’’
EZ A PROJEKT AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG 

TÁMOGATÁSÁVAL VALÓSULT MEG

Fiatalok Lendl

Oktatásügyi ti Kultúráit* 
Főigazgatóiig

Program

mailto:tarkabarka%40extemet.hu
mailto:tovabbhogyan%40gmail.com
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Oév-búcsúztató Zengő-túra
Hátizsákos, bakancsos turisták rótták Pécsvárad 
utcáit ezúttal is Szilveszter előestéjén. Mintegy 
350 túrázó indult el, hogy részt vegyen a Pécs
váradi Várbaráti Kör hagyományos óévbúcsúz
tató Zengő-járásán. Az esemény nagykorú lett, 
ugyanis a Pécsváradi Várbaráti Kör 1992 óta 
2009. december 30-dikán XVIII. alkalommal 
szervezte meg az egyesület.
A Kossuth téri gyülekezőn 10 órakor Gállos Or
solya, a Várbaráti Kör elnöke köszöntötte a ki
rándulókat. Itt már érezhető volt, hogy ismét 
nagy létszámmal vágnak a hegynek, ahova már 
az indulás előtt már nagyobb csoportok tartottak. 
Szemerkélő esőt ígértek erre a napra, aggódtak 
is az idő miatt, a kirándulókat azonban az idő
jósok nem tartották vissza. Nem ütötte még el a 
delet, amikor kiosztották a csúcs-csokoládét és 
elhangzottak a köszöntők dr. Bíró Ferenc pol
gármester és a Várbaráti Kör elnöke valamint a 
Tubes védőinek, a Civilek a Mecsekért Mozga
lom képviselőjének részéről. Dr. Bíró Ferenc 
szavai bizakodók voltak, miszerint a lokátortól 
nemcsak a Zengő menekült meg, hanem való-
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Vendégcsalogató kiadványok

Még az ünnepek előtt megjelent a pécsváradi 
várat népszerűsítő reklámanyag, melyet az uta
zási vásárokon, az EKF-programokon, vala
mint a Tourinform irodák hálózatán keresztül 
országszerte terjesztünk. A 2000 példányban 
kiadott szóróanyag rekordgyorsasággal és 
rendkívül kedvező áron, alig 50.000,- forintért 
készült el, köszönhetően a helybeli, iletve. 
Pécsváradhoz kötődő közreműködőknek. A 
szerkesztést Gászné Bősz Bernadett, a fotókat 
és a grafikai munkát Lévai Gábor, a nyomdai 
kivitelezést a V-Tesa Bt. végezte. A kiadványt 
a „Pécsváradi Vár” Idegenforgalmi Kft. finan
szírozta a várban eladott belépőjegyek árából. 
Január elsejétől új, igényes kialakítású, fény
képes, emlékként is megőrizhető belépőjegye
ket kapnak a várat felkereső látogatók. Ezzel 
együtt a belépők rendszerét is egyszerűsítet
tük: a teljes árú jegy 500,- Ft; a nyugdíjasok, 
diákok és 10 fő feletti csoportok 250,- Ft-os 
kedvezményes jeggyel léphetnek be, míg a 
családi jegy - melyet 2 felnőttnek és gyerme
keiknek kínálunk - 1.000,- forintba kerül.
A vár üzemeltetője, a Mons Ferreus Kft. egy, 
a várat mint kiváló esküvői helyszínt népsze
rűsítő prospektust adott ki, mellyel az esküvő
kiállításokon jelennek meg, de eljuttatják az 
anyakönyvi hivatalokba és az esküvőszerve
zőkhöz is. A kiadványt Gászné Bősz Bernadett 
szerkesztette, a grafikai és nyomdai munkála
tokért a V-Tesa Bt. felelt.

színű, hogy azt a Tubesen sem fogják felépíteni 
a tiltakozások miatt.
A természetjárók számára ugyanis nem állítható 
szembe egymással a Zengő és a Tubes a lokátor 
helyszínét illetően. A „zengősök” az érintetlen 
természetet védelmezték 1996-2004 között a 
Natura 2000 jegyében, a Kelet-Mecsek Tájvé
delmi Körzetben. Küzdelmük különösen 2003- 
2004-ben került a média figyelmének 
központjába, végül 2005 őszén került le a Zengő 
a napirendről, és került oda a Tubes.
Freund János népi iparművész túrabotját pécs- 
váradiak vehették át: korelnökként Baumann Jó
zsef, a legfiatalabb túrázókként pedig a 
kétesztendős ikerpár, Dóm Balázs és Bence, 
akik szüleikkel és nagyszüleikkel értek fel a 
csúcsra. Családok, baráti társaságok, régi és új 
túrázók, nagyon sok fiatal mászta meg a Zengőt. 
Enyhe volt az idő, 10-12 fokot mutatott a hő
mérő, kicsit szitált az eső, de nem zavarta meg a 
hegy szerelmeseit. Nagyon sok régi barát és is
merős találkozik a hegyen, jönnek a fővárostól 
Hajdú-Biharig, állandó résztvevő egy bonyhádi

Ismét elsöprő sikert 
aratott a Big Bánd

Óriási sikerrel zajlott január 3-án a Pécsváradi 
Big Bánd zenekar hagyományos újévi kon
certje. Az idei jubileumi évad volt, a zenészek 
pedig igencsak kitettek magukért a koncert 
hangulatát és színvonalát illetően. Az előzete
sen kitett 280 szék a kezdésnél kevésnek bizo
nyult - így az esemény több mint 300 fős 
közönség előtt zajlott.
A Wagner József, „Zsiga” által alapított és je
lenleg is vezetett big bánd zenekar nem először 
lép fel újév első napjaiban, igazi könnyűzenei 
csemegét nyújtva a helyi és nem helyi érdek
lődőknek. Az immár 10 éves zenekar egy több- 
generációs együttes, melyben apák és fiaik, 
lányaik zenélnek együtt egy jó hangulatú, igazi 
„big bandes” felállásban. A zenekar tavaly adta 
első külföldi koncertjét: egy alakuló külföldi 
kapcsolatnak köszönhetően Svájcban léptek 
fel, szintén hatalmas sikerrel. A teltházas kö
zönség mindenesetre bizonyítja, hogy a zene
kar népszerűsége a pécsváradiak körében 
mindenképpen hasonló újévkezdésekre buz
dítja az együttest.

Plc&n PítsvÁradcr\-K.o™l6r\ rs I Z • ■Baba es ovis angol
Könnyedén, játékosan, ahogyan az anyanyelvedet is elsajátítottad 

www.firsteps.hu

Adja meg gyermekének a 
behozhatatlan előnytl

Játékos és módszeres angol 
tanulással.

Bejelentkezni és érdeklődni az alábbi 
elérhetőségeken lehet:
Tel:06707757032 
email: czireka@gmail. com

természetjáró csapat jönnek Pécsről, Komlóról, 
Zengővárkonyból, valamint Hosszúhetényből. 
A legtöbben Pécsváradról.
Idén is Walter Gyula pincéjében várta a túrázó
kat a pincepörkölt, id. Walter Gyula föztje és a 
házigazda bora.

Fotó: ACSKER 
go-

Magyar Kultúra 
Napja

Január 22., Fülep Lajos Művelődési Központ 
A hagyományokhoz híven ez évben is megün- 
neplik január 22-én a Magyar Kultúra Napját 
Pécsváradon, a művelődési központban. A kul
túra minden szelete szerepet kap az ünnepi prog
ramban, mely idén rendhagyóan, egy 
könyvbemutatóval kezdődik 16 órakor. A ma- 
gyaregyregyi Müller Nándor két kötetet is meg
jelentetett az elmúlt év végén, néhányan meg is 
vásárolták őket az adventi vásárok alkalmával. 
Két gyönyörű, a Mecsek hegységet bemutató 
könyvről van szó: a Barangolások a Mecsekben 
— Séták, kirándulások, bakancsos túrák címmel 
egy praktikus, hátizsákba való, sok hasznos in
formációt tartalmazó útikönyv, a Négy évszak a 
Mecsekben című pedig egy 222 kiváló fényképet 
tartalmazó, exkluzív fotóalbum. A szerző, aki 
írta-fotózta a könyveket, a bemutatón beavat lét
rejöttük titkaiba. A helyszínen kedvezményes 
áron meg is vásárolhatók a könyvek. A bemutató 
után 17 órától kerül sor az ünnepélyre, amelynek 
kizárólag helyi fellépői lesznek - verssel, dallal, 
muzsikával és tánccal emlékeztetnek a magyar 
kultúra gazdagságára. Ünnepeljenek velünk!

INGYENES baba angol bemutató óra lesz 
Január 18-án hétfőn 10 órától 
Hely: Fülep Lajos Művelődési Ház

http://www.firsteps.hu
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F Ö - H í R E K
Emberi jogok ma az egykori keleti és 
nyugati blokkban -
Ismét nemzetközi ifjúsági szemináriu
mon vettek részt a pécsváradi fiatalok

Decemberben újra Weimarba utazhatott egy 
pécsváradifiatalokból álló csapat Böröcz Lívia 
ifjúsági referens vezetésével, hogy részt vegyen 
a német ifjúsági centrum emberi jogokkal kap
csolatos nemzetközi találkozóján. A szeminá
rium fő kérdése volt, hogy a világháborúk után 
lefekteti emberi jogi charta alapelvei mennyire 
érvényesülnek ma a gyakorlatban, avagy: sike
rült-e megvalósítani fél évszázad távlatából az 
abban megfogalmazott eszmeiséget, és mi tör
ténik a különböző országokban a mindennapok 
során ezen a témán belül.

A nemzetközi eseményt egy előkészítő talál
kozás előzte meg (országonként 2-2 fővel), 
melyen lehetőség nyílt a résztvevő nemzetek 
aktív közreműködésére a szeminárium főbb 
irányvonalainak, konkrét programtervének le
fektetésében. A „Fiatalok Lendületben” prog
ram által finanszírozott uniós projektben 
résztvevő országok kiválasztása nem véletlen
szerű: hazánkon kívül a posztszovjet térség or
szágai, valamint a mai fejlett, nyugati 
demokratikus államok is képviseltették magu
kat (német, francia, orosz, belorusz, ukrán csa
patok érkeztek, de volt portugál és palesztin 
résztvevő is). Ez hozzásegített abban, hogy 
egy hozzávetőlegesen átfogó kép alakulhasson 
ki a fiatalokban az emberi jogok jelenlegi hely
zetéről azokban az európai országokban, me
lyek igen eltérő múlttal rendelkeznek - 
függetlenül attól, hogy tagjani-e az Európai 
Uniónak, vagy sem. A csapatok lehetőséget 
kaptak arra, hogy bemutassák az általuk kép
viselt országok „forró témáit” az emberi jogok 
terén - azokat a területeket, ahol szerintük még

mindig találkozhatunk az emberi jogok meg
sértésével, és ez egyelőre megoldatlan társa
dalmi problémákat vet fel. Hogy mik a 
legsúlyosabbak kérdések, azt maguk a részt
vevő fiatalok fogalmazhatták meg, így az is ki
rajzolódott, hogyan látják a mai fiatalok az 
emberi jogok kezelését saját országukban így 
jöhetett szóba többek között Magyarország 
esetében a cigánykérdés, Németországban a 
homoszexuálisok elfogadása, Belorusszia és 
Oroszország kapcsán pedig a privátszférához 
való jog.. A szeminárium egyik fontos célja 
volt, hogy ezeknek a problémáknak a közös 
megbeszélése által segítse egymás kultúrájá
nak megértését, és a toleranciát, a szolidaritást 
helyezze előtérbe.
A program csúcspontját a weimari emberi jogi 
díj korábbi díjazottjaival való beszélgetés és 
az idei díjátadón és konferencián való részvé
tel jelentette. Weimar humanista, kultúrapárti 
imázsának egyik fontos eleme ez az emberi jo
gokkal kapcsolatos sérelmeket előtérbe he
lyező esemény, melyet az ottani Liszt Ferenc 
Zeneadémia hangversenytermében nézhettünk 
meg. A díjátadó célja, hogy még inkább ráirá
nyítsa a figyelmet azokra a tragikus és sok 
esetben egész közösségeket vagy nemzeteket 
érintő erőszakos cselekményekre, amelyek a 
világ különböző pontjain történnek meg, és 
melyekről a média és a politika legtöbbször 
hallgat - lásd: Gázai-övezet, délszláv háború, 
Zimbabwe stb. -, és kiemelje az ez ellen sok
szor életük árán harcoló aktivisták példamu
tató tevékenységét. így a szeminárium végére 
szélesebb képet kaphattunk azokról a kérdé
sekről, melyet egyben a mai generáció legége
tőbb, megoldásra váró globális problémái közé 
sorolhatunk, és melyben a mostani fiataloknak 
döntő szerepe juthat a jövőben.
A találkozó során lehetőség nyílt arra is, hogy 
a résztvevő 6 nemzet delegációja bemutassa

saját kultúráját, illetve azt a régiót, ahonnan a 
csapat érkezett. A pécsváradiak igazi sárközi 
össztáncot varázsoltak a weimari konferencia- 
terembe - bár meg kell hagyni, a csárdást még 
mindig a magyarok járják a legügyesebben. A 
megtáncoltatott 40 fős társaság kevésbé tán
coslábú tagjai magyar házipálinkával, szalámi
val, zsíroskenyérrel, méltán népszerű 
túrórudival és egyéb hungarikumokkal vigasz
talódhattak. A sok és sokféle résztvevő közötti 
kommunikációt és együttműködő-készséget a 
hét során csapatépítő játékok, kiscsoportos 
műhelymunkák, valamint zenei, videós és 
„Street action” workshopok segítették.
Az idei résztvevőkkel remélhetőleg továbbra 
is ápoljuk a kapcsolatot, csakúgy, mint a wei
mari ifjúsági centrummal, ahova immáron 
visszatérő vendégeknek számítanak a pécsvá
radiak. A közeljövőben rendezendő ifjúsági ta
lálkozókon való részvételre mindenesetre nagy 
eséllyel pályázunk, a szervezők és a többi or
szág résztvevői szerint ugyanis a magyar csa
pat mindig nagy és komoly lelkesedéssel, 
szorgalommal vesz részt a feladatokban. A 
decemberi találkozón a következő helyi fiata
lok képviselték a pécsváradiakat: Kempf 
Laura, László Miklós, Rosenberger Ramóna, 
Takács Miklós, Bayer Alexandra. Ismételt kö
szönet illeti Böröcz Líviát, akinek nemzetközi 
szintű szakmai kapcsolatai és komoly előké
szítő munkája nélkül nem vehettünk volna 
részt egy ilyen tartalmas és élménydús ifjúsági 
találkozón.

B. A.

Újévkezdés a PIFÖ-vel

Szilveszteri batyusbálunk - ahogy az elmúlt 
években is - ismét nagy népszerűségnek ör
vendett. Köszönhető ez a régi és új szilveszte- 
rezőknek, akik velünk együtt jókedvűen 
búcsúztatták az óévet. Itt szeretnénk ismételten 
köszönetét mondani azon vállalkozóknak, ma
gánszemélyeknek, akik tombolatárgyakat 
ajánlottak fel a sorsolásra. Külön köszönetét 
illeti azokat, akik a 2009-es év folyamán támo
gatták a PIFÖ-t.
Támogatóink: Pécsváradi COOP Kft., VAS- 
MŰSZAK! bolt, Mecsek-Drog Kft., Mecseki 
Erdészeti Zrt., VTV Pécsvárad - Füri Ferenc, 
Baráthegyi Gyógyház, Csinibaba Ekszerbolt, 
Glória kozmetika, Katona és Társa Bt., Jován 
kávézó, Kozmetika - Gyönki Viktória

Mindenkinek sikerekben gazdag, boldog újévet 
kíván a Pécsváradi Ifjúsági Önkormányzat!

Resszer István 
Ifjúsági polgármester
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III. Pécsváradi Adventi Jótékonysági Vásár
December 13-án az időjárás kegyesen fogadta 
a III. Pécsváradi Jótékonysági Adventi Vásárt. 
Bár maga a vásár csak 10 órakor nyitott, már 
8 órától érkeztek a helyi és környékbeli áru
sok. Valamennyien azért jöttek, hogy kedvező 
vásárlási lehetőséget biztosítsanak a város la
kóinak az ünnepek előtt, illetve támogassák a 
Közösségi Kerekasztal jótékonysági céljait. 
Délelőtt a gyerekeket játszóházak várták, ahol 
különböző anyagokból, termékekből tanulhat
tak meg karácsonyfadíszeket, ékszereket ké
szíteni a fűtött nagysátorban. Délután átvette 
a helyet a vásári nézőközönség, akik a színpadi 
műsort tekintették meg.
A sátor színpadán helyi és környékbeli telepü
lések csoportjai léptek fel: a helyi óvodások és 
általános iskolások, a BMÖ Speciális Szakis
kolájának tanulói, az Egészségügyi Központ 
dolgozóiból alakult tánccsoport, az erdösmecs- 
kei néptáncosok, a Kisemberek Bábcsoport, és 
hozzájuk csatlakozott Czirokné Higi Réka is 
apró angolos tanítványaival. Kopa Marcell 
szívhezszóló karácsonyi történetet mondott el, 
a CKÖ vendégei fantasztikus hangulatot te

Karácsonyváró betlehemes játék
Advent második felétől tizennégy pécsváradi 
kisgyermek készült várakozó lelkülettel a kis 
Jézus születésére. Rendhagyó módon, a szoká
sosnál rövidebb pásztorjátékot tanultak meg, 
hogy szeretteiken kívül megörvendeztessenek 
másokat is verseikkel, énekeikkel.
Három estén keresztül járták a várost, hirdették 
az örömhírt utcán, lépcsőházak bejáratánál 
összegyűlt közönségük körében. Az Idősek 
Otthonát is felkeresték, hogy együtt énekelhes
sék a lakókkal a Mennyből az angyalt.
A gyerekek kitartó, lelkes szereplése sokaknak 
megelőlegezte karácsony fényét. Mindenütt 
apró ajándékokkal köszönték meg a pásztorjá
ték szereplőinek a felemelő perceket.

K ■ A X

remtettek cigányzenével, és zenéltek Friedrich 
Józsiék is. Megnézhettünk egy jelenetet a hi
dasi színjátszóktól, és tapsolhattunk a Vadró
zsa Dalárdának is. A műsort Somogyi 
Bernadett és Merkl Anita nyitotta énekszóval, 
és ökumenikus istentisztelettel zárult.
Jó volt a hangulat a téren, a vásárban, és bent 
a sátorban is. A nap zárásaként a szerencséseb
bek tombolán betlehemet, kará
csonyfát nyerhettek. A pattogó tűz 
körül sokáig beszélgettek a fiata
lok..
Úgy gondolom, az alapcél, a rá
szorulók megsegítésének összefo
gással történő megvalósítása 
nagyon szép dolog! Köszönjük 
valamennyi árusnak, támogató
nak és fellépőnek, hogy munká
jukkal segítettek nekünk! Külön 
köszönjük a lebonyolításban 
résztvevő önkéntesek munkáját,
Pécsvárad Önkormányzatának és 
a Pécsváradi Városi Televíziónak 
a támogatást!

A templomban az éjféli mise megkezdése előtt 
a hívek is láthatták a betlehemes előadást, 
melynek résztvevői megérdemlik, hogy név 
szerint felsoroljuk őket: Bayer Bojána, Bősz 
Levente és Norbert, Brand Diána, Emeneth 
Petra, KempfAmélia, Krizsán Balázs, Marton 
Zita, Merics Márton, Imre és Orsolya (p volt 
a legfiatalabb tagja a csapatnak, de helytállása 
semmiben nem maradt el a nagyobbakétól), 
Pomsár Andris, Réder Adél és Szendrői Bence. 
Köszönet nekik mindezért, a szülőknek pedig 
a háttér biztosításáért.

Hegedűs Andrea

A Közösségi Kerekasztal ezúton is tájékoztatja 
az érdeklődőket, hogy következő összejövetelét 
január 28-án, csütörtökön, 17 órakor tartja a 
Változóházban (Erzsébeti út 1.).

Györkő Tiborné

O/V' ------- í

Mikulás bál 2009
2007-ben a Közösségi Kerekasztal kezdemé
nyezte első ízben a jótékonysági célú Mikulás bál 
megrendezését, akkor a szándékuk az volt, hogy 
a bevétellel hozzájáruljanak Pécsvárad ünnepi ki
világításához. Ebben az évben a bált a művelő
dési központ szervezte meg a Közösségi 
Kerekasztal támogatásával, azzal az elképzelés
sel, hogy a bevétellel az intézmény eszköz-ellá
tásán javítsanak.
A település vállalkozóitól levélben illetve szemé
lyesen kért segítségre, számtalan pozitív válasz ér
kezett. Tombola tárgyakat ajánlottak fel, támogatói 
jegyet vásároltak, konkrét anyagi támogatást nyúj
tottak. A bátyus bálra előzetesen is lehetett asztalt 
foglalni, de a helyszínen is mód volt a jegyvásár
lásra. A hagyományokhoz híven ez alkalommal is 
Dr. Bíró Ferenc Pécsvárad Város polgármestere 
nyitotta meg az estét. A hajnalig tartó bálon a 
Randy zenekar húzta a talpalávalót, és mintegy 
200-an mulattak kiváló hangulatban. A gyűjtés 
eredménye 239.200 Ft volt, amelynek legnagyobb 
részét az intézmény laptop vásárlására fordítja. Ez 
az eszköz is a művelődési központot használók 
jobb kiszolgálását fogja biztosítani.
A művelődési központ dolgozói ezúton is köszö
nik mindazoknak a segítséget, akik bármilyen 
módon támogatták a rendezvényt.
Völgység-Hegyhát Takarék, Farkas tamás Zoltán 
(Csinibaba Ékszer), Schenk Ernő, Andrics Aliz, 
Pécsváradi Várbaráti Kör, Felvidéki Klub, Füri 
Ferenc, Tóth Györgyi, dr. Hutvágner Rozália, 
Link Antal (Zengő Autósiskola), Mártusz Autós
bolt, Pécsváradi Kistérségi Ifjúsági Fórum, 
Randy zenekar, Digistar, Mecseki Erdészeti Zrt 
Pécsváradi Erdészete, AVON (Kiss Noémi terü
leti képviselő), Katona és Tsa Bt, Winkler György 
(W-Papír), Gál Imre, Bada László, Balogh István, 
Schiszler Antal, SÉVA, Pécsváradi Aranycipó 
Kft., Hohchrein János, Kempfné Mayer Szilvia, 
Ludvig Zoltán festőművész Nagykanizsa, Be- 
reczki Kossák Katalin keramikus Németország, 
Wilheim Gábor festőművész, Pécsvárad Város 
Önkormányzata, Kodolányi János ÁMK, Cigány 
Kisebbségi Önkormányzat, Pécsváradi Hír
mondó, Fülep Lajos Művelődési Központ, ÉP- 
SZÖV.
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*RENDŐRSÉGI HÍREK
Tisztelt Olvasók!

Hosszabb szünet után jelentkezem újra rendőrségi hírekkel. Az elmúlt bő egy hónapban Pécsvárad 
városában mintegy 10 bűncselekmény történt, melyek kivétel nélkül vagyon elleni cselekmények 
voltak.
Néhány kisebb kárt okozó betöréses lopás mellett - melyeket zömmel a hétvégi házakban követtek 
el - két komolyabb lopás történt, mindkét esetben több millió forintnak kelt lába. Ezen ügyeknél is 
sajnos a sértettek könnyelműsége könnyítette meg a tolvaj dolgát. Ismételten felhívom mindannyiuk 
figyelmét, hogy a rendőrség nem tud mindenhol jelen lenni, a vagyonvédelem elsősorban a tulaj
donos feladata!
Sajnálatos, és felháborító esemény történt az év utolsó napjaiban. A templom előtt felállított betle
hemet megrongálták. E megmagyarázhatatlan, és értelmetlen rongálás elkövetői után nagy erőkkel 
nyomoztunk az esetet követően, és egy kiterjedt adatgyűjtésnek és tanúkihallgatásoknak köszön
hetően január első napjaiban sikerült kézre kerítenünk azt a két fiatalt, aki a rongolást elkövette. 
Ismét felhívom főleg az idősebbek figyelmét, hogy kezeljék kellő bizalmatlansággal a lakásukba 
kopogó idegeneket, és lehetőleg senkit ne engedjenek be addig az otthonukba, amíg meg nem győ
ződtek a látogatás okáról. Kerüljék el, hogy besurranó, vagy trükkös tolvajok áldozatává váljanak. 
Mivel még javában a tél közepén járunk, kérem a gépjárművel közlekedőket, vigyázzanak egy
másra és magukra különösen, ha havas, jeges az út.

Tóth József 
r. szds.

A PÉCSVÁRADI POLGÁRŐRSÉG HÍREI
Újjáalakult a 

Pécsváradi Polgárőrség
Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy 2009. decem
ber 4-én szép létszámmal megtartottuk újjáa
lakuló ülésünket, melyen megválasztottuk a 
vezetőket. A Pécsváradi Polgárőr Egyesület el
nöke Haál Roland lett, helyettese Kresz And
rás, ügyvezető elnöke Andrics Aliz. A 
pénzügyi ellenőrző bizottság elnöke Kálmán 
László, a bizottsági tagok pedig Hering Tibor 
és Varga Miklós.
Meghatároztuk jövőbeni célkitűzéseinket, me
lyek között szerepel a tagság minél nagyobb 
számúra való bővítése, rövidtávú célunk leg
alább 100 aktív tag. 2010-ben egyik támoga
tónk segítségével pályázatok beadását is 
tervezzük, melyekből eszközöket, felszerelést, 
szolgálati ruházatot, járművet vásárolnánk. 
Tervezünk egy állandóan hivható ügyeleti jel
legű telefon beszerzését is.
Meghívott vendégeink között köszönthettük 
dr. Bíró Ferenc polgármestert, Tóth József őrs
parancsnokot, és a Baranya Megyei Polgárőr 
Szövetség elnökét, Tóth Tibort, akiknek ezúton 
is köszönjük megtisztelő részvételüket és se
gítő-szándékukat. A polgármester úr többek 
között elmondta, hogy 2010-ben az önkor
mányzat anyagilag is támogatni szándékozza 
a polgárőrség munkáját.

Aktív járőrszolgálat jelenleg is

December hónapban 13 alkalommal teljesítet
tek kollégáim éjszakai járőrszolgálatot a tele
pülésen, ezen kívül az adventi vásár 
alkalmával szintén polgárőrök végezték a 
Szentháromság téren a sátrak éjszakai őrzését. 
Köszönjük a kollégáknak a kitartást a hideg 
időben, megbízóinknak pedig a bizalmat és a 
finom meleg teát.
Nem tudjuk szó nélkül hagyni a - már sajnos 
szinte mindenki által ismert - rongálást a temp
lom előtti betlehemnél. Minősíthetetlen a cse
lekmény, amit talán nem is érdemes

kommentálni. Polgárőr szolgálat volt aznap 
éjjel is, és beteljesült a legnagyobb félelmünk, 
az, hogy míg a város egyik végén járőrözünk, 
a másik részén történik valami. Ez ellen bár
mennyire szeretnénk, nem tudunk tenni. Pol
gárőr kollégáim lelkiismeretesen végzik 
munkájukat, egy-egy szolgálat alkalmával 40- 
50 km-t cirkálnak a városban, de sajnos nem 
lehet egyszerre két helyen lenni. Bízunk 
benne, hogy a rendőrséggel együttműködve az 
ilyen és hasonló cselekmények megtörténtét is 
sikerül megakadályoznunk.

Növekedik tagjaink és 
támogatóink száma

Az aktívabb jelenlétnek és munkánknak kö
szönhetően 2 új taggal is bővültünk, ezúton is 
üdvözlöm őket közöttünk. Továbbá jelentke
zett több helyi vállalkozó, illetve magánsze
mély, támogatási szándékát jelezve. 
Támogatásuk fejében néhányukkal már meg
állapodtunk kiemelt járőrszolgálatban is, Pécs
várad bizonyos részein. Természetesen a 
hagyományos járőrszolgálat nem szűnik meg. 
Nagyon köszönjük a sok segítséget, igazán 
fontos ez egy induló szervezet életében. Nem 
győzöm viszont hangoztatni, hogy az igazán 
nagy segítség a taglétszám bővítése lenne.

Tehát amennyiben úgy érzi, Ön is tenne a la
kosság biztonságérzetének megerősítéséért, és 
szívesen dolgozna a közösség érdekében egy 
fiatalos, lendületes, összetartó csapatban, vár
juk jelentkezését az alábbi elérhetőségeken: 
polgárőrség.pecsvarad@gmail. com, vagy 
Andrics Aliznál a 06-30-520-4379-es telefon
számon
Boldog Új Évet kíván a Pécsváradi Polgárőr 
Egyesület minden kedves olvasónak!

Andrics Aliz 
ügyvezető elnök

Karácsonyi történet 
bűnről és jótettről

Harmadik éve áll a betlehem a katolikus temp
lom előtt sokak összefogásából és sokak örö
mére. Gyakori úti cél ilyenkor, téli séták, 
ünnepi együttlétek alkalmával. Jó odamenni, 
elnézegetni a jól ismert alakokat. Mindig van
nak arra járók, akik csendes derűvel szemlélik 
a Megváltó megszületését felidéző jelenetet. A 
világrengető eseményt, amely 2010 évvel ez
előttjátszódott le a betlehemi istállóban.
Ki gondolta volna, hogy a jelenet figuráira, 
Mária szemére, a szerecsen király fejére, az 
angyalra légpuskával fognak célba lőni Pécs- 
váradon. Mert ezt történt. És nem először. De 
súlyosabb dolog is esett: a Kisjézus figuráját 
december 30-ra virradó éjszaka kivették a já
szolból, és a támfal alatt elégették. Üszkös ma
radványai ott láthatók a templom közepén, 
Antal Géza apátplébános fotóival egyetemben. 
A szénné égett maradványok, a képek a kilőtt 
szemű Máriáról és a célba vett pásztorról.
- Bocsásd meg nekik, Uram, mert nem tudják, 
mit cselekszenek - mondta hóhéraira Jézus 
élete utolsó pillanataiban, a kereszten.
Tudják vajon a céllövészek, a Jézuségetők, mit 
tesznek ilyenkor? És a légpuska-tulajdonosok 
meg akik légpuskát ajándékoznak a gyerme
keiknek. Tudják, mi az a szentségtörés'! Az a 
cselekedet, amely hittől, hitetlenségtől függet
lenül arra száll vissza, aki elkövette. Legyen 
gyermek, fiatalkorú vagy felnőtt az illető. 
Hogy a sok elrontott, kudarcos életre, remény
telenségre valahol ez is magyarázat: a Jézus
égetés. Mária szemének kilövése. Akinek ez 
jelenti a mulatságot, a szórakozást 2009. dec
ember 30-dikán, annak nem jósolható boldog, 
teljes emberi élet.
A történetnek azonban szép a befejezése. Dec
ember 30-dikán reggel egy fiatal család állt 
meg a betlehemnél. Négy éves kislányuk meg
kérdezte, hol a Kisjézus. Miért nincs a jászol
ban? A szülei azt felelték, hogy rossz emberek 
elégették. Erre a kislány úgy döntött, ő majd 
helyrehozza a botrányt.
És odatette a jászolba a karácsonyra kapott ba
báját.
Mégis van remény!

Gállos Orsolya

DISPUTA KÖR
Szereted hallatni a véleményedet?

Szeretsz vitatkozni?
Netán szeretnél jobban érvelni?

Akkor a Disputa Kört neked találták ki!
Mi is az a Disputa Kör?

A Disputa Kör:
- segíti fejleszteni vitakésszégedet 

- megtanít helyesen érvelni 
- arra nevel, hogy nyitott legyél mások 

véleménye iránt 
Tervezett létszám: 10 fő 

Korosztály: 14-18 év 
Várható indulás: február eleje 

További információ:
Böröcz Lívia ifjúsági referens 

Pécsvárad, művelődési központ, 
hétközben 8-16 h között 

Telefonon: 72 465 123 vagy 
e-mailben: livia.borocz@gmail.com

mailto:livia.borocz%40gmail.com
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December 22-dikén temettük Zengővárkony- 
ban a falu szülöttét, Töttös Sándort, aki súlyos 
betegség, sok szenvedés után küzdötte át 
magát a másvilágra. Neve eggyé vált szülő és 
éltető falujával, Zengővárkonnyal. Innen me
rítette a hagyományt, a tudást, az erkölcsöt, itt 
tanította meg hitre Fülep Lajos nagytiszteletű 
úr és hazaszeretetre, emberségre Császár János 
tanítóúr. Édesapja, a decsi Töttös Gábor és 
édesanyja, Tolnai Erzsébet indította útnak a 
papiak mellett álló ősi családi házból.
Az igazi feladat 1972-ben találta meg, amikor 
Császár János reá bízta a Röpülj, pávai-moz
galom hatására újjászervezett Zengővárkonyi 
Népiegyüttest. Mögöttük ott volt a Gyöngyös- 
bokréta-hagyomány a két világháború közti 
időkből, ott volt a még élő népművészet. És 
Töttös Sándor ezt élesztette újjá, állította szín
padra mindig megújuló együttesével: 500 tán
cos és 100 zenész fordult meg ebben a 
közösségben, amely oly szeretettel köszöntötte 
Töttös Sándort 70. születésnapján, az elmúlt 
májusban.
Nemcsak a népdalokat, a táncokat gyűjtötte 
össze a várkonyi öregektől és a saját emlékei
ből, hanem a helyi viseletnek már-már elfele
dett, néha csak egy-egy régi képen őrzött 
darabjait, a gyöngyhímzést, valamint a zengő
várkonyi szövést is. Utóbbi páratlanul gazdag 
hagyománya megéledt, készül ma is a Töttös 
Sándor által felélesztett bodorvászon és a min
ták, mint a tikszömös vagy a rozmaringos. 
Ezért a munkásságért nyerte el a „Népművé
szet mestere”, „Népi Iparművész” kitüntető 
címet, a Muharay Elemér-életműdíjat, Gránát
alma-díjat, a Sárközi nagydíjat, az Országos 
Szőttespályázat I. díját, és „a Kultúra Lovag

Töttös Sándor
a népművészet mestere, népi iparművész 1939-2009

jává” avatták. 70. születésnapján Zengővár- 
kony díszpolgárává választották.
Harminc éven át vezette a Zengővárkonyi Né
piegyüttest, amelyben mindig van pécsváradi 
táncos is, és amelynek hosszú időn keresztül a 
pécsváradi szövetkezetek voltak a fenntartói. 
Nemcsak a hazai táncos fórumok szinte mind
egyikén csodálták meg e vidék táncait, pazar 
viseletét, hanem mintegy 40 külföldi szereplés 
alkalmával is.
Ennek az élő népművészetnek köszönhetően 
nyílt meg 1978-ban Zengővárkony tájháza, 
benne a szövőműhellyel, ahol ma is az ő útmu
tatása nyomán készítik a hagyományos texti
leket. Töttös Sándor ekkortól tíz éven át, 
nyugdíjazásáig Pécsváradon a Fülep Lajos 
Művelődési Központ művészeti előadója. 
Végre fő hivatásával foglalkozhat. Játszóháza
kat, szakköröket vezet, rangos díszítőművé
szeti, néprajzi kiállításokat szervez, új 
ötletekkel gazdagítja a Leányvásárok prog
ramját. Munkássága ezzel azt a rokonságot is 
demonstrálja, amely összefűzi Pécsvárad és 
Zengővárkony református magyarjait. De 
nemcsak városunkkal, hanem a többi rokon
nal, Váraljával, a Sárköz és a határon túl, a Ba
ranyai háromszög magyar falvaival, így 
Várdaróccal és Kopáccsal is tartotta a kapcso
latot. Feledhetetlen kirándulásra vezette a 
Pécsváradi Várbaráti Kört a Sárközbe, és tar
tott viseleti bemutatót is az egyesületben. 
Mindez további gyűjteményeket vonzott Zen- 
gővárkonyba, legutóbb a Míves Tojás Gyűjte
ményt, amelynek egyik megbecsült gondnoka 
lett.
Érzékeny alkotóember volt, aki hihetetlen ter
mékenységgel és természetességgel, jókedv
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vel, szeretetre méltó humorral hozta létre és 
adta közre mindezt. Üres hazafias szólamok 
helyett életével tett tanúságot a hazához, a szü
lőföldhöz és a hagyományhoz való hűségről. 
És amit tudott, átadta a fiataloknak. Ahogyan 
a Zengővárkonyi Népiegyüttes vezetéséhez is 
megtalálta utódját Mohácsi István személyé
ben, aki gyermekkorától itt muzsikált.
Kedves táncosai most gyászba öltözve, egy szál 
fehér rózsával álltak sorfalat ravatalánál. Töttös 
Sándor Zengővárkony temetőjében alussza örök 
álmát. Távozásával az élő népművészet egyik 
utolsó ismerőjét és alkotóját veszítettük el. 
Öröm, hogy közöttünk élt és mi tanúi lehettünk 
az általa létrehozott gazdagságnak.

G. O.

Bemutatkozik a RONITA-TETŐ KFT. Ronita-Tető kft ÉPÍTŐANYAGOK
Pécsvárad. Kossuth L u.15/. Tál.: 0672/466-255; 0630/633-4053

A Pécsváradon 5 éve működő Ronita-tető Kft. 
építőanyagok teljes körű forgalmazásával foglal
kozik, valamint a tetőfedőanyagok, falazóanya
gok, hőszigetelő anyagok, tetőablakok és hasonló 
árucikkek értékesítésén túl kivitelezési munkákat 
is vállal a megrendelői igények teljes körű kielé
gítése érdekében.
A megfelelő építőanyagok kiválasztásában és a 
kivitelezői munkálatokban a céghez forduló ér
deklődő maximális szakmai segítségben része
sülhet, hiszen az irodába betérve azonnali 
hasznos tanácsokkal látják el az építkezéssel kap
csolatban. A cég törekszik arra, hogy az igény- 
felmérést követően olyan műszaki tanácsokkal 
lássa el az érdeklődőt, mely segíti a vásárlót a 
praktikus, ésszerű döntés meghozatalában, és 
amely egyúttal kedvező áron, és az egyedi igé
nyeknek megfelelően teszi lehetővé a megvaló
sítást. A szakmailag felkészült tanácsadásnak 
köszönhetően akár építési tervrajz alapján is tud
nak számításokat végezni a lehetséges építő
anyagokkal és a munkálatokkal kapcsolatban.
A cég Pécsváradon főleg lakossági megrendelé
sek során vált ismertté, ám rendelkezik egy nagy
számú, állandó kivitelezői vevőkörrel is, így az 
igényekhez mérten minden szakipari munkához 
kiváló szakembereket tudnak ajánlani. A na
gyobb építőipari vállalkozások az ország külön
böző pontjairól adnak megbízásokat a pécsváradi 
székhelyű kft. részére. A cégnek nincs telephelye, 
forgalmazó profilját elsősorban a gyors és meg

bízható áruszállítás jellemzi, mellyel a megren
delést követően, kedvező áron tud eljuttatni az 
építkezési helyszínre bármilyen építőanyagot, 24 
órán belül.
A cég több fontos, helyi szintű nagyberuházásban 
működött közre az utóbbi években: részt vett töb
bek között a település legújabb lakótelepének, a 
Pengeháznak az építésében, de hozzájárult mun
kájával a Gesztenyési úti óvoda felújítási munká
lataiban, valamint a ravatalazó nemrégiben történt 
rekonstruálásában is. A kisvállalkozás fontosnak
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tartja ezen kívül a helyi egyesületek, szervezetek 
szponzorálását. Legutóbb a helyi női kézilabda
csapat, a labdarúgó-csapat, valamint a Pécsváradi 
Ifjúsági Önkonnányzat támogatói közé sorolhatta 
magát, de a jövőben is szívesen tesz eleget a helyi 
jellegű szponzori felkéréseknek.

Elérhetőségek:
7720 Pécsvárad, Kossuth L. u. 15/A 
Tel.: 72/466-255,30/633-4053 
Email: ronita@entemet.hu

mailto:ronita%40entemet.hu
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Egyéni csúcs országos bajnokságon
Hódosi Viktória újabb sikerei

Hódosi Viktória újabb sikerekkel gazdagította 
eddigi sportpályafutását, mely eddig sem szű
kölködött az elismerésekben A tavalyi év 
végén újabb dobogós helyezéseket „zsebelt 
be” a fekvenyomó és erőemelő sportágakban. 
Legfrissebb eredményei:
Országos Ifjúsági és Junior Fekvenyomó Ma
gyar Bajnokság 
Vésztő, 2009. november 7-8.
67,5 kg súlycsoportban 
Ifjúsági 1. helyezés 
Junior 2. helyezés 
Csapatban 1. helyezés
XX. Országos Női- Férfi Erőemelő Magyar 
Bajnokság
Orosháza, 2009. november 28.
67,5 kg súlycsoportban
2. helyezés (342,5 kg-os összetett eredmény
nyel)
Csapatban 2. helyezés

A pécsváradi sportoló egy 16 éves országos 
csúcsot javított meg felhúzásban. Az új csúcs
175,5 kg. Ezzel az eredménnyel ifjúsági junior 
és felnőtt kategóriában is ő a csúcstartó.
Viki felkészülése az országos bajnokságokon 
kívül a nemzetközi versenyekre is koncentrál, 
ugyanis a 2010-es évben is a Magyar Erő
emelő Szövetség válogatott keretében kapott 
helyet. Viki annak a Barcsi VSE csapatának 
tagja, amelyik 2009-ben is elnyerte a Magyar 
Köztársaság Kupát. Ehhez az elismeréshez, 
melyet a legeredményesebb egyesületnek 
adnak át minden évben, Viki eredményei is 
hozzájárultak.
Hódosi Viktória, aki a Ciszteri Rend Nagy 
Lajos Gimnáziumában folytatja tanulmányait 
immáron végzős hallgatóként, beadta pályáza
tát a Magyar Köztársaság Jó tanuló - Jó spor
toló 2010 cím elnyerésére. A pályázati 
kritériumoknak minden ponton megfelelt, volt

ahol az előírt határon felül is. A pályázat az 
Oktatási Minisztérium által kerül elbírálásra 
február elején.

SPORTHÍREK
Labdraúgás
Teremfoci hírek

A két ünnep között két focitomát rendeztek a 
Városi Sportcsarnokban. Először december 
27-én a helyi és környékbeli csapatoknak a Ka
rácsony-kupát, amelyen tíz csapat vett részt. 
Idén a mecseknádasdi fiatalokból álló Top- 
Joker bizonyult a legjobbnak, a pécsváradi Pit- 
Bulls-t és a Szomszédokat megelőzve. 
December 30-án és 31-én egy rangosabb via
dalt tartottak. A szokásos Szilveszter-kupán ti
zenkét csapat vett részt. A bajnok címet a Cuba 
Libre együttese szerezte meg a Pit-Bulls és a 
Surge-Team előtt. A legjobb kapus Helesfay 
Richárd (Cuba Libre) lett. A gólkirályi címet 
Dénes Sándor (Pit-Bulls) szerezte meg.

Kézilabda
3. hely az őszi bajnokságon

A női kézilabda csapat az őszi szezont 9 győ
zelemmel, 1 döntetlennel és 2 vereséggel a 3. 
helyen végzte a tabellán. Az edzőnő elégedett

a lányok teljesítményével, a fegyelmezett 
edzésmuka, a jó csapatszellem meghozta a várt 
eredményt. December 19-én a szezonzáró 
öszszejövetelen köszönte meg a lányok játékát 
és további célul tűzte ki, hogy a csapat 1-3 he
lyen zárja a bajnokságot. A bajnokság várha
tóan március közepén kezdődik, az alapozó

Hódosiné Vadász Ildikó

edzéseket a lányok elkezdték január elején. 
További híreket a csapatról a következő lap
számban, valamint a Pécsvárad TEXT-en ol
vashatnak az érdeklődők.

FIGYELEM!
Hargitai János országgyűlési képviselő

LAKOSSÁGI FÓRUMRA invitál minden kedves érdeklődőt január 20-ára,
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 megfogalma

zására (akár névtelenül is):
- előzetesen emailben (vtv@furiferi.hu)

- előzetesen postai úton (Fülep Lajos ÁMK Müv. 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!

A Mozgáskorlátozottak 
Egyesületének hírei

Fogadónap: 
január 21. 9-12 h, 
február 2.14-15h

Klubnap: 
február 2. 15h

Éves közgyűlésünk február 18-án, 
16 órától lesz a művelődási ház 

nagytermében.

mailto:vtv%40furiferi.hu
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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

A

Teleház

A PÉCSVÁRADI KISTÉRSÉGI TELEHÁZ 
ALAPFOKÚ SZÁMÍTÓGÉPES

TANFOLYAMOT INDÍT!

Megbeszélés:
2010. Január 18, hétfő, 10:00,

ATeleházban (művelődési központ, 5. terem).

Ha ebben az időpontban nem ér rá, akkor érdeklődhet 
személyesen, a Teleházban hétköznaponként 10-17 óráig,

vagy telefonon:

Arató Gergely: 06/30 541 98 32 
___________________________________________ /

Szilveszter éjszakáján elveszett 
Pécsváradon (Pécsi út környékén) 
Piri névre hallgató, mini yorkshire 
terrier szuka kutyánk. A kutyának

betegsége miatt folyamatosan 
gyógyszert kellene kapnia. 

Kérjük, aki tud róla vagy esetleg 
megtalálta, jutalom ellenében 

jelentkezzen a +36-30-237-6933-es 
telefonszámon.

NYOLCADIKOSOK!

Tánciskola indul kellő szánni jelent
kező esetén a művelődési központban 
2010. február 1-én, hétfőn 18 órakor. 
Jelentkezni január 25-ig a 3000 Et-os 
részvételi díj befizetésével lehet a mű

velődési központban.

TANFOLYAMOT HIRDET 
SZEMÉLYGÉPKOCSI, 
MOTORKERÉKPÁR, 

SEGÉDMOTORKERÉKPÁR 
KATEGÓRIÁKBAN 

Helyszín: 
Pécsvárad, 

MŰVELŐDÉSI KÖZPONT 
Időpont:

2010. JANUÁR 14. (csütörtök), 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.hirmondo@gmail.com

Hirdetésfelvétel:
pecsvaradi.hirmondo@gmail.com

06-20/996-9612
Kodoiányí 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-TESA Bt., Pécsvárad

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


Akció!
2010. január 14-31.

CBA PÉCSVÁRAD 
PÉCSVÁRAD, ERZSÉBETI ÚT 22.

A mindennapok 
megoldása!

Nyitvatartás: 
Hétfő-Péntek: 6.00-19.00 

Szombat: 6.00-13.00

Sertéspárizsi
Pick

MiZo tejföl 20%
4x150g 

565 Ft/kg

MiZo kefir
4x150g 

358,33 Ft/kg

Zott téjT
330 g

469,69 Ft/kg

Família
napraforgó étolaj

1 I

Coca-T^ola
termékcsalád

2,5 I 4 féle 
115,60 Ft/I

Domestos
fehérítők

750 ml 2 féle 
572 Ft/I

Merido Aroma kávé
250 g 

1716 Ft/kg

r.299«

LaFesta
I

3inl*

La Festa 3Ín1 
instant kávék

125-150 g 3 féle 
1993,33-2392 Ft/kg

Lenor öblítők
750 ml -1 I 7 féle 
499-665,33 Ft/I

Zewa Deluxe 3 rétegű, 
8 tekercses toalettpapír

5 féle
84 Ft/tekercs

Jár
mosogatószerek

1 I 4 féle
ÜalatUnkban étkaaéal utalványokkal éa bankkártyával la llaathatnakl Aa ér mlndannamű adót magéba foglal éa a kéaalatak araiéig érvényoal 

A tarmékak kulaélag altérhatnak a tótén látottaktól, aa aaatlagaa nyomdahibákért nam tudunk falaléaaégat véllalnll

A MAGYAR ÜZLETLÁNC


